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 . مهنيعأ ةرقو مهناحيرو

 دق ام ليلحت وأ ةيوبنلا قئاقحلا ضعب ريسفت ىف رطاوخ اهنمو

 ةعومجملا هذه راهظإ دوأ تنك امو .اهعايض ةيشخ اهتبثأف
 ىنعستال نم ىلع راشأ نكلو اهعمجب لغتشم يننأل ةكرابملا

 ىقب امو . كلذ بحي نم هنم ديفتسيل هزاربإ نكمي ام زاربإب هتفلاخم
 اذهل ىردص حرشناف «رخآ راطإ ىف ىرخأ ةعومجم هنم نوكتت

 اكل



 ةصلاخ اهلعجي نأو اهب عفني نأ ىلاعتو هناحبس هللا لأسأ .رمألا

 ىنسحلا ىكلاملا ىولع نب دمحم ديسلا



 :فيرشلا هبسن

 «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

 ىؤوَل نب بعك نب ةرم نب 07 بالك نب (؟) ىصق نب( 7 فانم دبعنبا

 ركذب اوأدبي نأ هلئاضفو ىفطصملا ةريس ىف اوبتك نمم نيمدقتملا ةداع ترج اذكه *
 . ةوبنلا طورش نم دلوملا ةراهطو بسنلا فرش نأل ريسلا بتك بلغأ ىف اذهو فيرشلا هبسن

 « هل سانلا دمح ءاجر عم ةبيش هسأر ىفو دلو هنأل « دمحلا ةبيش همسا بلطملا دبع )١(
 ةنيدملاب راجنلا ىنب هلاوخأ دنع نم هب ءاج امل بلطملا همع نأل بلطملا دبع ليق امنإو
 ةريس ىف افصلا دروم »ه١ . ىدبع اذه : هنع هلأس نمل لوقي ذخأ هءارو هفدرم ناكو « ًاريغص

 . ١ صا ىفطصملا

 ىف سانلل ديرثلا همشهل «مشاه» ب بقلو « هتبتر ولعل العلا ورمع همسا . مشاه (؟)
 : رعاشلا لاق اذلو , مهتباصأ ةعاجم

 «افصلا دروم » فاجع نوتنسم ةكم لاجرو هموقل ديرشلا مشه العلا ورمع

 دقو ؛ هتريشع نع هدعب ىأ 2 هيصاقتل كلذب ىمسو ديزي وأ 2 ديز همسا 2 ئصق (4)

 ةياقسو تيبلا ةباجح هل تعمتجا دقف هئابآ نم هلبق دحأ هزحي مل ام فرشلا نم ىصق زاح
 . ( جحلا ماعط ىأ ) ةدافرلاو جحلا

 « هديب الإ برحلا ةيار دقعت الف ءاوللاو « هتيب ىف الإ رمأ متي الف ( ىروشلا ىأ ) ةودنلاو

 مهسوفن بطت ملو اهيف هوعزان هتوخإ نكلو رادلا دبع هدلو ىلإ هتافو لبق اهلك اهب دهعو
 ىنب ىف ةياقسلاو ةدافرلا اولعج مهءالقع نأ الول مهنيب بشنت بشنت برحلا تداكو هدي ىف اهلعجب

 ةباجحلا امأ . هينبل مث بلطملا دبع نب سابعلا ىلإ | اتلصو نأ ىلإ مهيف اتيقبف فانم دبع
 ًاقح هلعجو مالسإلا هلطبأ ىتح اًضيأ ءاوللا مهيف ىقبو , مويلا ىلإ رادلا دبع ىنب ىف تيقبف

 . ءاشي نميف هعضي ةفيلخلل
 . بالكلاب ديصلا بحب هعولول كلذب ىمسو « ةورع ليقو « ميكح همسا . بالك (5)
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 نب *) ةميزخ نب ةنانك نب "” رضنلا نب كلام نب 2" رهف نب بلاغ
 نب 2١١9 دعم نب 2١9 رازن نب "0 م نب( سايلإ نب 9*2 ةكردم

 . مالسلا هيلع ميهاربإ ليلخلا ىلإ ... (39 ناندع

 لب ىشرقب سيلف رهف قوف ناك امو شيرق بستنت هيلإو « رثكألا دنع شيرق عمجم وه رهف (5)
 سانلا تاجاح نع شتفي ىأ : شرقي ناك هنأل شيرقب رهف بقلو « حيحصلا ىلع ىنانك وه

 . اوعمجت ىأ هب اوشرقت هموق نأل ليقو . مهل اهيضقيف
 . . هنسحو هتراضنل كلذب بقلو « سيق همسا رضنلا (0)

 دوجوم مسالا اذهو 2 هحالصإو ءىشلا دش وهو ( مزخلا نم ٌةدحاو ) ةمزخ ريغصت « ةميزخ ()

 . راصنألا ءامسأ ىف

 . هئابا ىف ناك رخفو زع لك كردأ هنأل كلذب ىمسو 2 ورمع همسأ « ةكردم (9)

 ةلوهكلا نس ىف هوبأو دلو هنأل كلذب ىمس ءاجرلا دض : اهحتفو ةزمهلا رسكب سايإ ليقو )٠١(

 عاجشلا وهو سيلأ لجر نم ذوخأم هانعمو مالسلا هيلع ىبنلا سايلإ مسال قفاوم وهف سايلإ ناك اذإ و
 ىف عمسي ناك هنأ ركذو « اًئمؤم ناك هنإف سايلإ اوبست ال : لاق هنأ ىبنلا نع ركذيو « رفيال ىذلا
 ضورلا » مارحلا تيبلل ندّبلا ىدهأ نم لوأ وهو « جيحلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنا ةيبلت هبلص
 « ىليهسلل فنألا

 وأ ةريضملا نم وهو . لدعلاو ةيملعلل فورصم ريغ « داضلا حتفو ميملا مضب . رضم(١١)

 القاع ناكو . سايلإ وبأ هتينكو ورمع همساو «٠ ضماحلا وهو «٠ برش بحي ناك ىذلا رضاملا نبللا

 ىلع مكسفنأ اولمحاف .هلجعأ ريخلا ريخو 2 ةمادن دصحي ًارش عرزي نم : همكح نمو ًاميكح

 . (ليلق ءىش ىأ) قاوف الإ داسفلاو حالصلا نيب سيلف « اهدسفأ اميف اهاوه نع اوفرصاو « اههوركم
 . « ةبهش وبأ دمحم دمحم ( ةنسلاو نآرقلا ءوض ىف ةيوبنلا ةريسلا »

 وهو  هينيع نيب رونلا ىلإ رظنو دلو نيح هوبأ ناكو «ليلقلا» رزنلا نم وهو نونلا رسكب رازن )١1(
 نإ لاقو «معطأو رحنو .هب اًديدش اًحرف حرف كي دمحم ىلإ بالصألا ىف لقتني ناك ىذلا ةوبنلا رون
 . «يليهسلا» . كلذل رازن ىمسف «دولوملا اذه قحل رزن هلك اذه

 )١( «ىليهسلا» . ةدعملا قاقتشا هنمو ةوقلا نم هلصأو لادلا ديدشتو نيعلاو ميملا حتفب دعم .
 ةبصنأ عضو نم لوأ ناندع نأ : ريبزلا ىكحو ,ةماقإلا وهو ندعلا نم «نالعف» ناندع )١5(

 .«ةبهش وبأ» . ةبعكلا اسك نم لوأو .مرحلا
 . (كلذ دعب نيباسنلا بارطضاو ناندع ىلإ باسنألا ءاملع قافتا )

 . ةيوبنلا ةريسلا ةيفلأ ىف ىقارعلا ظفاحلا لاق

 بتكلا ىف انه ىلإ اوعمجأ دق: بسنلا لهأو ناندع نباوهو
 «افصلا دروم » مظنلا اذه هاوح هحصأ مج ريثك قلخ هدعبو

 للكل



 « بارطضالا نم كلذ ىف امل « مدآ ىلإ بسنلا عفر ( هللا همحر ) كلام مامالا هركو

 قفتم ( ناندع ىلإ ) ىكزلا بسنلا اذهو « رضت ال ةلاهجو عفني ال ملع وهف ًاضيأو فالتخالاو
 لوسر نأ ىلع ءاملعلا عمجأ : ةيحد نب باطخلا وبأ ظفاحلا لاق باسنألا ءاملع نيب هيلع
 هنأ ( ىليهسلا لاق اذك ) سابع نبا قيرط نم ىورو ؛هزواجي ملو ناندع ىلإ بسننا امنإ هلل

 7 377 «انالثوأ نيترم نوباسنلا بذك ١ : لاق ناندع غلب امل

 مالسلا امهيلع ميهاربإ نب ليعامسا ىلإ هبسن َىهتتي ناندع "نأ ىلع نوباسنلا قفتا كلذكو

 رييغتو طيلختلا نم هيف امل قيرط هيف حصي ال ميهاربإ قوف بسنلاو . ىلعألا ىبنلا دج وهف
 . ليدبتلاو فيرحتلا اهيف عقو ةيناربع بتك نم تلقن اهنأ كلذ ببسو ظافلألا

 - اال



 ... هتدالو

 :«ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

 هيناث ليق «ليفلا ماع نم لوألا عيبر رهش يف نينثالا موي ٍةِكَي دلو
 .روهمجلا دنع روهشملا وه اذهو «هرشع ىناث ليقو «هثلاث ليقو

 نبا لاق هنأ دمحأ مامإلا نع ءاج دقف «كرابم موي نينثالا مويو
 جرخو «نينثالا موي ءىبنتساو «نينثالا موي ٌةْلِكَو لوسر دلو : سابع

 عفرو «نينثالا موي ىفوتو «نينثالا موي ةنيدملا ىلإ ةكم نم ارجاهم
 عوطقم ىأ اًرورسم اًنوتخم دلو هنإ : ليقو «نينثالا موي رجحلا

 , 2) ةرسلا عوطقمو «ناتخلا

 : بئارغو بئاجع تعقو مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم ةليلو
 نم اهطوقسو اههوجول ذئتليل مانصألا نم ريثك ساكتنا اهنمف
 ماشلا روصق هل تءاضأ ىتح هعم رونلا روهظ اهنمو . اهنكامأ
 تافرشلا طوقسو «ىرسك ناويإ بارطضا اهنمو .دلو نيح

 ةريحب تضاغو ماع فلأب كلذ لبق دمخت ملو نارينلا دومخو
 . (599 ةواس

 : لاوقأ ةثالث ىلع كب هناتخ ةلأسم ىف ءاملعلا فلتخا . ( ًانوتخم دلو ِكَي هنأ ىف لوقلا (1)

 ىف ىطويسلا هراتخاو ىزوجلا نب جرفلا ىبأ لوق وهو ًارورسم ًانوتخم دلو َِي هنأ : لوألا لوقلا
 . صئاصخلا

 ىناربطلا هجرخأ ] ةيدعسلا ةميلح دنع هردص ةكئالملا تقش نأ موي نتخ كي هنأ : ىناثلا لوقلا

 . [ طسوألا ىف

 ىف ميقلا نبا هركذ ثيدحلا اذهو هعباس موي هنتخ ىذلا وه بلطملا دبع هدج نأ : ثلاثلا لوقلا
 - .  هفعضو ١9 « 186 ص ١ ج داعملا داز

 اقم



 لب حيحص ربخ ىلإ نودنتسي ال ًانوتخم دلو ىبنلا نأ نوركني نيذلا : لوقلا ةصالخو -
 ىف ىناربطلا هجرخأ ام اهنم ( هللا همحر ) ىطويسلا اهقاس ثيداحأ ةدع تدرو دقف سكعلا
 ىلع ىتمارك نم ٠ : لاق هنأ كي ىبنلا نع سنأ نع ركاسع نباو بيطخلاو ميعن وبأو طسوألا
 . ةراتخملا ىف ءايضلا هححص « ىت اوس دحأ ري ملو اًنوتخم تدلو ىنأ ىبر

 ج ىربكلا صئاصخلا » 'ًانوتخم دلو ه هنأ ثيداحألا ترتاوت : كردتسملا ىف مكاحلا لاقو
 .0١49ص١

 وأ هل ةيصوصخ وأ كي ىنل ةليضف هين ثيدح ىأ نأ اذه اننامز ىف ضعبلا ج رد دقو

 . ءاملعلا لاوقأو ملعلا بتك ىلإ عوجر وأ - تبثت نود هيف نعطلاو هراكنإ ىلإ نوعراسي ةمارك

 ةريبك ةريحب ىهو ناسارخ جاجح ةداج ىلع سراف دالب ىف مقو ناذمه نم ةريحب ىه (؟)

 نم اهلوح ام ىلإ رفاسيو نغسل اهيف بكرت تناكو ضرحلاو لولا ىف خساوف هنس نم رثكأ
 . ءادفلا ىْبأل نادلبلا ميوقت رظنا / نادلبلا

 هلق.



 :هعضارمو هنضاوح

 : «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص» 1

 ةبيوث هتعضرأ مش : ةيرمتلا ةنمأ ةديسلا همأ هلي هعضرأ نم لوأ

 هترشب امل اهنتعأ بهل ىبأ ةيراج ىه ةبيوثو ءًامايأ ةيملسألا

 ربخأف هتافو دعب ىؤر هنأو اقلعم يراخبلا كلذ ىور امك كي هتدالوب

 هللا لوسر ةدالوب اًحرف ةبيوث هقتعل نينثا موي لك ىف هنع ففخي هنأب
 لهأ نيب فالخ كلذ ىفو  ةباحصلا ىف هدنم نبا اهّدع دقو هلك

 جوزت امدعب كب هللا لوسر ىلع لخدت ةبيوث تناكو 2 ملعلا
 دعب اهيلإ ثعبي ِةِِكَي ناكو «ةجيدخ اهمركتو ٌدِْْكَي اهمركيف ةجيدخ
 . تتام ىتح ةلصلاو ةوسكلاب ةرجهلا

 ىلإ اهعم هتذخأف ةيدعسلا بيؤذ يبأ تنب ةميلح هتعضرأ مث
 ةعبرأ دعس ىنب ىف اهدنع ماقأو دعس ينب ىف فئاطلا ءارو اهدالب

 ةعس نم ريخ ّىأو «اّريثك اًريخ هتعاضرب تلانف حيحصلا ىلع ماوعأ
 ةيدعسلا ةميلح تنب ىهو «ءاميشلا تناكو . شيعلا دغرو قزرلا
 قش ثداح دعب هيلع اًفوخ ةميلح هتّوردقو ءاهمأ عم هنضحت

 . نينس سمخ نبا وهو ردصلا

 ةجيدخ هجيوزت دعب امهادحإ «نيترم الإ كلذ دعب هرت مل مث

 اًسأر نيرشع ةجيدخ ةديسلا اهتطعأف بدجلا هيلإ اوكشت تءاج

 اًضيأ كك هتتضحو نينح موي ةيناشلا ةرملاو «تاركبو منغ نم

 نبا ريغ اهمالسإ تبثأ ًادحأ ملعأ ال : ميعن وبأ لاقو ءاهمالسإ ىف فلتخا :ريثألا نبا لاقو )١(
 . [بعشلا راد 4 ١ ص ا/ج ةباحصلا ةفرعم ىف ةباغلا دسأ] ه١ ءهدنم

١ 



 اهجوزو اهقتعأ ربك املف هيبأ نم اهثرو ناكو «ةيشبحلا ةكرب نميأ مأ

 . ةثراح نب ديز

 : هتأشن

 : «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

 دبع هدج هلفكو 2 ٌلْمَح وهو هدلاو تام ذإ اًميتي لي أشن
 ةنيدملا ىلإ همأ هب تجرخ نينس تس كَ غلب املو «بلطملا
 ىنب نم هلاوخأ هب روزتت هنضحت ةيشبحلا ةكرب نميأ مأ اهعمو ةرونملا

 قيرطلا ىف تضرمف هب تعجر مث اًرهش مهدنع هب تماقأف راجنلا
 ىلإ ةكم ىلإ هتنضاح نميأ مأ هب تعجرف ء ءاوبالاب تنفدو تتامف

 تنفدف ةكم ىلإ كلذ دعب تلمح همأ نإ : ليقو بلطملا دبع هدج

 لَو هرمعو هدج ىفوت مث  ءافولا ىف يزوجلا نبا كلذ ىكح اهب
 هيبأ قيقش وهو «هدج نم ةيصوب بلاط وبأ همع هلفكف نينس نامث
 فوغشلا «هئادعأ نم هل ىماحلا وه بلاط وبأ راصف . هللا دبع
 هتلافك ةكربب هلام رثكو ىرثأف اًريقف بلاط وبأ ناكو «هيلع

 بلاط ىبأ همع عم جرخ ةنس ةرشع يتنثا غلب املو ِةْكَي ىفطصملل

 مهنم هفوخ امل دوهيلا نم هيلع افوخ هدر همع نكلو ماشلا ىلإ

 .اريحب بهارلا
 ىف ةجيدخ مالغ ةرسيم عم ماشلا ىلإ ةيناث ةرم كي جرخ مث

 . اهل ةراجت

 ةينامث هلو تام هابأ نإ : ليق هنأل هرسيغو ريثك نبا هحجر ىذلا وهو روهشملا وه اذه )١(

 . (فلؤملا) ىكلام : حيحصلا ىلع ةنس نيرشعو سمخ نع هوبأ ىفوت دقو ءًارهش نورشعو
 هكام



 :ةنثعبلا لبق هلاوحأ

 : «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

 هركيو مانصألا ضغبب ءاّدبعتمو اًئيدتم ةثعبلا لبق كو ناك
 ىعرو الإ اًيبن هللا ثعب ام : لوقيو منغلا ىعرب لغتشي ناكو مارحلا
 . ىراخبلا هاور . معن :لاق «تنأو :هل ليقف «منغلا

 هكراشي بئاسلا يبأ نب بئاسلا ناك دقو «ةراجتلاب لغتشي ناكو

 . ىكيرشو ىخأب اًبحرم : حتفلا موي هل لاق هنإ ىتح ةراجتلا ىف هك
 لجأل رفاسو ةجيدخ ةراجت ىلع ماقو ىرامي الو ىرادي ال ناك

 ناكو .نابسحلا ىف نكت مل ةريفو حابرأب عجرو ماشلا ىلإ كلذ

 . ةنس نيرشعو اًسمخ كاذ ذإ هرمع

 :هؤامسأ

 : «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»
 ىحاملا انأو دمحأ انأو دمحم انأ :لاق هنأ لَك هئامسأ نمو

 ىلع سانلا رشحي يذلا رشاحلا انأو رفكلا ىب هللا وحمي يذلا

 ىبنو ىفقملا انأ : ةياور ىفو . ىدعب ىبن الف بقاعلا انأو «ىمدق

 . ةمحلملا ىبنو : ملسم حيحص ىفو « ةمحرلا ىبنو ةبوتلا

 اًميحر افؤرو اًرينم اًجارسو اًريذنو اًريشب : هباتك ىف هللا هامسو

 ًالمزمو 27 سيو () هطو دمحأو اًدمحمو «نيملاعلل ةمحرو

 ضعب راتخاو . روسلا حتاوف ىف لوقلاك امهيف راتخملا لوقلاف ( سيو هط ) امأ ()01)
 2 افشلا ىف اهركذ اراثآ ًارابخا كلذ ىف ضايع ىضاقلا ىورو كي ىبنلا ءامسأ نم اهنأ نيرسفملا

 - هلك هيلع باس طخلا ر يمض دو ةلالدب ىبنلل مسا اهنأ ىلع ضعبلا لدتساو

 ا



 هامس «هوعدي هللا دبع ماق امل هّنأو» : ىلاعت هلوق ىف اًدبعو اًرثدمو

 ريذنلا انأ ىنإ لقو# :هؤانث لج هلوق ىف اًئيبم اًريذنو «هللا دبع

 دقو «ركذم تنأ امَّنِإأ : هؤامسأ تسدقت هلوق ىف اًركذمو *نيبملا
 . تافص ءامسألا هذه رثكأو كلذ ريغ ركذ

 :ةوبنلا تامالع نم

 اذهو . فيرشلا هردص قش : ىه ةسوسحملا ةوبنلا تامالع لوأ

 ناكو ةميلح دنع نسلا ريغص وهو ةرم لوأ كي هل لصح دق قشلا

 قّش دقف ةيناشلا ةرملا امأو . حيحصلا ىلع هرمع نم ةعبارلا ىف
 دقف ةثلاشلا ةرملا امأو () نينس رشع نبا وهو ِِكَي فيرشلا هردص

 امأو ") ءىبن نيح ىحولاب ليربج ءىجم دنع فيرشلا هردص قش
 نأ ملعاو . نيحيحصلا ىف درو امك ءارسإلا ةليل ىهف ةعبارلا ةرملا

 ميلستلا بجي امم بلقلا جارختساو ردصلا قش نم درو ام عيمج

 ةردقلا ةيحالصل هتقيقح نع هفرصل ضرعتلا نودهل

 < نيلسرملا نمل كّنإو ا « سي ٠ ةروس ىفو « ىقشتل نآرقلا كيلع انلزنأ ام » : ىلاعت هلوق ىف -
 نم ريثك لاق دقف اذه لوح عازنلا نم ةدئاف الو ىفخي ال امك حتاوفلا ةيقب ىف مهل ملسم ريغ اذهو

 . ملعلاو ةفرعملا لهأ نم ءاشي نم ىلع اهب هللا حتفي ناعمو رارسأ اهيف روسلا حتاوف نإ : ملعلا لهأ

 ىكلام : ىناقرزلا حرش ىف هرظناو .مكاحلاو نابح نباو دمحأ هاور ثيدح يف كلذ تبث )١(

 ْ . (فلؤملا)

 . (فلؤملا) ىكلام : بهاوملا حرش ىف اذك يسلايطلا دواد وبأ هاور (؟)
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 , 2) كلذ نم ءىش ايحتسي > د الق

 هردص قش راكذإ | نيملسملا نم مهب رأت نمو نيقرشتسملا ضعب لواحي (1)

 : ىلاعت هلوقب هيلع لالدتسالا نأو , لوقعم رربم لمعلا اذهل سيل هنأب ًاللعتم فيرشلا
 هنأ ىلع ةميركلا ةيآلا ىف « ءاج ام نولمحيو « لوبقم ريغ * كردص كل حرشن ملأ »

 فراعملا لبقتل حاسفنالاو عاستالا هانعم امنإو ىداملا قشلا هانعم سيل ىونعم رمأ

 بر # : مالسلا هيلع ميلكلا نع ةياكح ىلاعت هلوق ىف ءاج امك ةيناميإلا قئاقحلاو
 هردص حرشي هيدهي نأ هللا دري نمف 1“ : ىلاعت هلوق ىف ءاج امكو 4 ىردص ىل حرشا
 . * مالسإلل

 نم امنإو ةيآلا هذه نم ذخؤي مل فيرشلا ردصلا قش نإ : لوقن ءالؤه ىلع درللو

 مامالا ةياورو ةيوبنلا ةريسلا ىف قحسا نبا ةياور ىهو « اهتحص تتبث ىتلا تاياورلا

 ةليل ردصلا قش نإ لب « ركاسع ن نباو ميعن ىبأو ىلعي ىبأ ةياورو هحيحص ىف ملسم
 ءاسملعلا ضعب لاقو ٠ ثيدحلا بتك نم امهرييغو نيحيحصلا ىف ىورم جارسعملا

 ةلادلا تاياورلا ركذل ضرع نأ دعب رجح نبا ظفاحلا لاقو «ةرتاوتم اهنإ : نيققحملا

 ريغو « بلقلا جارختساو ء ردصلا قش نع درو ام عيمجو » : هرركتو ردصلا قش

 هتقيقح نع هفرصل ضرعتلا نود « هل ميلستلا بجي امم ةداعلل ةقراخلا رومألا نم كلذ

 تفتليال : مهفملا ىف ىبطرقلا لاقو « كلذ نم ءىش ليحتسي الف ؛ ةردقلا ةيحالصل

 قدص نم نأ ىعيبطو « ريهاشم تاقث هتاور نأل : جارعملاو ءارسإلا ةليل قشلا راكنإل

 ًاتباث رمألا ماد ام هثعبلا دنعو « رغصلا ىف هب قيدصتلا همزلي جارعملاو ءارسإلا ةليل هب

 . اهب جتحي ىتلا تاياورلاب

 امأو ٠ لوبقم ريغ دنسلا ةيحان نم يك هردص قشل نيركنملا دقن نوكي اذه ىلعف
 ةيهلإلا ةردقلا ديب تيرجأ ةيلمع اهنإ : لوقنف ٠ لوقعم رربم هل سيل لمعلا اذه نوك
 فلؤملا ركذ دقو هَ هافطصمو هبيبحل ءاطعلاو ةنملاو ةيانعلاو لضفلا ديزم راهظإل

 اًيفناش ًامالك كي هردص قش نم ةدئافلاو ةمكحلا ىف ( هيف كرابو هرمع ىف هللا دمأ
 . 701/37١7 ص باتكلا اذه نم هعضوم ىف عجاريلف ًايفاك
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 :ةوبلللاا متاخ

 هتفص ىف لاوقألا تفلتخاو «ةوبنلا متاحخ ةوبنلا تامالع نمو
 ىأ» ةز ةزشان محل ةعضب هنأو ةمامحلا ةضيبك هنأ ءاج ام اهرهشأو

 هولعتو رونشلاب وهزي ىرسيلا هفتك ضغان دنع هرهظ ىف «ةعفترم
 . بيطلاب حفنيو ةباهملا
 :ةحلاصلا ايؤرلا

 قلف لثم تءاج الإ ايؤر ىري ال ناك دقف ةوبنلا تامالع نم ىهو

 ملست تناكو «توصلا عمسيو رونلاو ءوضلا ىري ناكو حبصلا
 . ةمامغلا هللظتو راجشألاو راجحألا هيلع

 ٠ :هدالوأ

 : «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

 ىمسميو هللا دبعو « ىنكي ِةَِْكَي ناك هبو ءمساقلا مهلوأ ِةِكَي هدالوأ

 مأو «ةيقرو بنيزو ءرهاطلا ريغ بيطلا ليقو رهاطلاو بيطلا
 . مهنع هللا ىضر ةمطافو «موثلك

 نرجاهو مالسإلا نكردأ تانبلاو ءًالافطأ مالسإلا لبق نونبلا تام
 1 . اهنع هللا ىضر ةجيدخ نم نهلكو هعم

 نيعبس نبا ميهاربإ تامو ةيرام نم ميهاربإ ةنيدملاب هي هلدلوو
 هتايح ىف اوتام مهّلكو «رهشأ ةينامث ليقو «رهشأ ةعبس ليقو «ةليل

 هتانب ربكأ يهو بنيز تناكو .رهشأ ةعبس هدعب ترخأتف ةمطاف الإ

 اًيلع هل تدلوف ملسأ دقو عيبرلا نب , صاعلا ىبأ دنع اهنع هللا ىضر

 اهجوزت «هتالص ىف اهلمح هنأ ءاج ىتلا ىهو ةماّمأو «اريغص تام
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 نب ةريغملا اهيلع فلخأ مث ءاهنم ةيصوب اهتلاخ ةمطاف دعب ىلع
 دنع تامو ىيحي هل تدلوف بلطملا دبع نب ثراحلا نب لفون
 . ةريغملا

 هل تدلوف هنع هللا ىضر ىلع دنع اهنع هللا ىضر ةمطاف تناكو

 ءاًريغص نسحم تامف مهنع هللا ىضر اًنسحمو اًنيسحو اًنسح

 تجوزتو « غولبلا لبق ةيقر تتام «موثلك مأو «بنيزو ةيقر تدلوو

 ىضر موثلك مأ جوزتو تامو اّيلع هل تدلوف رفعج نب هللا دبع بنيز
 فلخو اًديز هل تدلوف ١( هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع اهنع هللا

 . هللا دبع هاخأ مث ءرفعج نب فوع هدعب اهيلع
 تدلوف «(هنع هللا ىضر) نافع نب نامثع دنع تناكف ةيقر امأو

 ءردب موي حتفلاب اًريشب ةثراح نب ديز ءاج موي تيفوتو هللا دبع هل
 ةنس نابعش ىف هدنع تتامو ءاهتخأ موثلك مأ هنع هللا ىضر جوزتف

 . عست
 :هتاسجوز
 : «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

 تشاعع اهنع هللا ىضر دليومخ تنب ةجيدخ :ة هناجون
 ثالشب ةرجهلا لبق ام ىلإ هدعبو ةنس ةرشع سمخ ىحولا لبق
 تربك ءاهنع هللا ىضر ةعمز تنب ةدوس مث . هدنع تتامو نينس

 ىنكلو ءاسنلا ىلإ ةجاح ىب ام هللو » : اهجاوز بيس يف هن هللا يضر لاق دقو (17 ٠
 نبا هاور « ىرهصو ىبسن الإ ةمايقلا موي عطقني رهصو بسن لك لوي ٌَْيهللا لوسر تعمس

 . (هنع ىلاعت هللا ىضر) رمع نب هللا دبع نع ركاسع

 هلكم



 :تلاقو اهنع هللا ىضر ةشئاعل اهموي تبهوف اهقلطي نأ دارأف هدنع

 . ِلكَي كتاجوز ىف رشحأ نأ ديرأ امنإو لاجرلا ىف ىل ةجاح ال
 ةثالث ةجيدخ توم دعب للي ىبنلاب تدرفنا اهنأ اهصئاصخ نمو

 . ةرجهلا نم نيسمخو سمخ ةنس تتام دقو « ماوعأ

 لبق ةكمب كي اهجوزت ءاهنع هللا ىضر ركب ىبأ تنب ةشئاع مث
 يف اهب ىنبو عبس وأ تس تنب ىهو ثالثب : ليقو «نيتنسب ةرجهلا

 . ةنس ةرشع نامث تنب ىهو اهنع تامو « عست تنب ىهو ةنيدملا

 اهريغ اًركب جوزتي ملو «كلذ ريغ ليقو نيسمخو نامث ةنس تيفوتو
 . 20) (هللا دبع مأ» ب ىنكتو

 كو هنأ ىؤر ءامهنع هللا ىضر باطخلا نب رمع تنب ةصفح مث
 عجارت نأ كرمأي ىلاعتو كرابت هللا نإ :لاقف ليربج لزنف اهقّلط
 هللا ىضر رمعل ةمحر :لاق ربخ يفو «ةماّوق ةماّوص اهنإف ةصفح
 . كلذ ريغ ليقو نيعبرأو سمخ ةنس تيفوتو «هنع

 ىهو امهنع هللا ىضر «نايفس يبأ تنب ةلمر» ةبيبح مأ ِةِكَي جوزتو

 اهحاكن ئلوو رانيد ةثامعبرأ يشاحجنلا ِةِِكَي هنع اهقدصأو ةشبحلاب
 عبرأ ةنس اهنع هللا ىضر تيفوت «هنع هللا ىضر نافع نب نامثع
 تتامو اهنع هللا ىضر ةيمأ تنب دنه ةملس مأ كي جوزتو «نيعبرأو
 . اهنع هللا ىضر ةنوميم ليقو ءاّنوم نهرخأ ىهو نيتسو نيتنثا ةنس

 ناك طقسل ليقو ء« رييبزلا هوبأو ءامسأ اهتخأ نبا هللا دبع مأب كي هللا لوسر اهانك )١(
 اهل
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 ةنيدملاب تيفوتو ءاهنع هللا ىضر شحج نب بنيز ْةِكَي جوزتو

 لِي جوزتو . شعن ىلع لمح نم لوأو ةافو نهلوأ ىهو نيرشع ةنس
 لَك اهقتعأ مث قلطصملا ىنب ةوزغ ىف تيبّس ثراحلا تنب ةيريوج
 تنب ةنوميم هلو جوزتو . نيسمخو تس ةنس تيفوتو اهجوزتو
 . هللا دبعو هنع هللا ىضر ديلولا نب دلاخ ةلاخ اهنع هللا ىضر ثراحلا

 ةنس تيفوتو لَو جوزت نم رخآ ىهو امهنع هللا ىضر سابع نب
 رخا ىهف كلذ تبث نإف « نيتسو تس ةنس ليقو « نيسمخو ىدحإ

 .- نهنع تام ىتاللا ةجيدخ ريغ ءالؤه . نهنم تام نم

 دلو نم اهنع هللا ىضر بطخأ نب ىيح تنب ةيفص هك جوزتو
 لعجو ٌةِكَي اهقتعأف ربيخ نم تيبس .مالسلاو ةالصلا هيلع نوراه
 تنب بنيز ولكي جوزتو . نيسمخ ةنس تيفوتو ءاهقادص اهقتع
 ملو .ةرجهلا نم ثالث ةنس اهنع هللا ىضر نيكاسملا مأ ةميزخ

 ىلع تبث ءالؤهو .تتامو ةثالث وأ نيرهش الإ ِةِلَي هدنع ثبلت

 الإ عيقبلاب ةفورعم نهروبقو نهل هترشاعمو نهب هلوخد قيقحتلا
 ةنوميم ةديسلاو ةكمب نوجحلاب اهنإف اهنع هللا ىضر ةجيدخ ةديسلا
 . ةكمب برقب ةمطاف ىداو لبق « 217 فرس ىداوب اهنإف

 ةيآ تلزن نيح ِةِلَو اهريخو كاحضلا تنب ةمطاف كي جوزتو
 رعبلا طقتلت كلذ دعب تناك مث ِِكَي اهقرافف ايندلا تراتخاف رييختلا
 . ايندلا ترتخا ةيقشلا انأ : لوقتو

 )١( ةلمهملاب نيسلاب : فرس .
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 تنب ةلوخو :هنع هللا ىضر ىبلكلا ةيحد تخأ فاسأ ِةِكلَي جوزتو

 مأ كلت ليقو ِكَي هل اهسفن تبهو يتلا ىهو «ميكح تنب : ليقو «ليذهلا

 . كيرش
 . لوخدلا لبق ِةكَي اهقلطو ءاهنع هللا ىضر ةينوجلا بعك تنب ءامسأو

 املف ةميمأ ِةِكَي جوزتو .اهلهأب اهقحلأف اًضايب اهب كك ىأرف رافغ نم ةأرماو
 ىقحلأ ةذئاع هللا عنم :لاقف كنم هللاب ذوعأ :تلاق اهيلع ِِكَو لخد
 ءطلسلا تنبو . هيلع تلخد نيح ِهْيِكَج اهقلط نايبظ تنب ةيلاعو . كلهأب

 ىتلا ىهو :مهضعب لاق «ةيثيللا ةكيلمو .اهيلع لخدي نأ لبق تتامو
 مثهلاهفصوف اهيبأ نم ةأرما ِةِكَي بطخو كَ اهحر سف تذاعتسا
 ريخ نم هللا دنع هذهل ام : ٍدبِلََع لاقف ءطق ضرمت مل اهنأ كديزأو : لاق

 )2١. اهكرتف

 ليق ام حصأ اذه . ةدحاو لكل مهرد ةئامسمخ لَو هئاسنل هقادص ناكو

 . ةبيبح مأو ةيفص الإ

 :عاضرلا نم هتوخإ
 :« ملسو هلآو هيلع هللا ىلص »

 ةبيوث ِْكو هعم امهتعضرأ (دسألا دبع نب هللا دبع) ةملس وبأو ةزمح

 نم ةملس وبأو ة ةزمحو «ةبيوث نب حورسم اهنبا نبلب (بهل ىبأ ةيراج)
 . نيلوألا نيقباسلا

 ٌةميلح لكي هللا ٌلوسرو هتعضرأ) بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس وبأو
 ملسأ دقو (ةيدعسلا

 يزعلا دبع نب ثراحلا اهجوز نم ةميلح دالوأ) ءاميشلاو ةيسآو هللا دبعو
 . (ىدعسلا

 دسجو هيف أزري ال لام ىف ريخال » : « ًالسرم ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع دعس نبا ىور )١(

 . اياطخلاو بونذلل تارفكم ايالبلاو ضارمألا نأل كلذو « هنم لانيال

 كرف



 (رجح نبا) ةباصإلا ىف مهركذ ثراحلا مهوبأو ةثالشلا ءالؤهو
 . ءاملعلا نيب فالخ ريخألا ىفو ةباحصلا ةلمج نم

 :هلوخأ

 : «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

 تاملك هملعو ِةَِكَك ىبنلا ىلإ ءاج بهو نب دوسألاف هلاوخأ امأ
 دبع ًاضيأ هلاخو «بهاوملا حرش ىف (ىناقرزلا) هلقن ءاعد هنقلو
 هتلاخو «نيئزهتسملا نم ناك ىذلا دوسألا دلاو بهو نب ثوغي

 . بهو تنب ةعيرف
 :هسيلاوم

 : «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

 وبأو ءنابوثو «ةماسأ هنباو لكي هقتعأو «ةثراح نب ديز
 ءرمع فلختسا موي ىفوتو ُةَِو هقتعأو [اًردب دهش] ميلس . ةشبك

 ليقو ؛هيبأ نم هثرو ليق [حلاص همساو] نارقشو «هقتعأو ةسّيئأو

 ناكو ىبونلا دوسألا حابرو . هقتعأو فوع نب نمحرلا دبع هارتشا
 باطخلا نب رمعل نذأ ىذلا وهو درفنا اذإ اًنايحأ هيلع نذأي
 «[نوينرعلا هلتقو] «ىبونلا ىعارلا راسيو . هلي هقتعأو لوخدلاب

 سابعلا مالسإب هرشب نيح هقتعأف (سابعلا هل هبهو) ملسأ عف ذار وبأو

 . هللا ديبع هل تدلوف (هل ةالوم) ىملس هجوزو

 عفارو «(ماشلاب تام) ةلاضفو .هقتعأو ةبهيوم وبأو
  ةعافرهل هبهو) معدمو .هقتعأو (صاعلا نب ديعس ىلوم)
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 نب ةذوه هل هادهأ ىبون) ةركركو . ىرقلا ىداوب لتق (ىماذجلا

 «نامهطو «ديبعو «(راسي نب لالب دج) ديزو «هقتعأو (ىلع

 ءماشهو «دقاو وبأو ءدقاوو «(سقوقملا ةيده نم) ىطبقلا روبأمو

 همساو) بيثع وبأو «نينحو «(هقتعأو ءىفلا نم) ةرمض وبأو
 نأ هيلع تطرتشاف (ةملس مأل ناكو) ةنيفسو «ديبع وبأو «(رمحأ

 ام ىلع ىطرتشت مل ول اهل لاقف «هتايح ىدم ِةِْكَ يبنلا مدخي
 لكك هقتعأو دنه وبأو «نارهم ليقو ءاًحابر همسا ناكو .هتقراف

 . كلذ نم رثكأ اودع دقو «ةناّل وبأو «ىداحلا ةشجنأو

 ءهيبأ نم اهثرو (عفار ىبأ جوز عفار مأ) ىملس ءاسنلا نمو
 ءدعس تنب ةنوميمو (ةيرام تخأ) رصيقو ةناحيرو ةيرامو

 . ىوضرو «ةرضحو

 هؤامإو «نوعبرأو ةثالث ِةِْكَي ىبنلا ىلاوم : ىزوجلا نبا لاق

 مل ىلاوملا ءالؤه نأ ملعاو . نيعمجأ مهنع هللا ىضر ةرشع ىدحإ

 . ةفلتخم تاقوأ ىف لب كك ىبنلل دحاو تقو ىف نيدوجوم اونوكي
 هنأ : مارملا غولب ىلع هحرش ىف ناخ نسح قيدص خيشلا ركذو

 . (نمع ىنس ددع) ةمسن 77 قتعأ هاي

 :فئاظولا باحصأ ضعبو ِةلكَي همدخ

 بعك نب ةعيبرو «(ةثراح انبا) ءامسأو دنهو «كلام نب سنأ
 دكا



 «لالبو ءرماع نب هبقعو «دوعسم نب هللا دبعو «نويملسألا
 نب ريبكو «يشاجنلا ىبأ نب ةمرخمو (ركب ىبأ ىلوم) دعسو
 نب علسأو «نميأ مأ نب نميأو «ىرافغلا رذ وبأو «ىثيللاو « خادش
 «ىملسألا ةعيبر نب ميعنو ؛(ةملس مأ ىلوم) رجاهمو ءكيرش
 .دايإ همساو حمسلا وبأو « (ثراحلا نب لاله) ءارمحلا وبأو

 ءديز نب ةماسأ ةدلاو (ةيشبحلا نميأ مأ) ةكرب :ءاسنلا نمو

 ةنوميمو .(عفار ىبأ جوز - عفار مأ) ىملسو «(صفح ةدج) ةلوخو

 . لَك يبنلا تنب ةيقر ةالوم (شايع مأ) دعس تنب

 نب ريبزلاو «بلاط ىبأ نب ىلع هيدي نيب قانعألا برضي ناكو
 «تباث نب مصاعو .ةملس نب دمحمو «ورمع نب دادقملاو . ماوعلا

 هيلع هيدي نيب ةدابع نب دعس نب سيق ناكو «نايفس نب كاحضلاو
 «هتاقفن ىلع لالب ناكو «ةطرشلا بحاص ةلزنمب مالسلاو ةالصلا
 ىلع دوعسم نباو ؛همتاخ ىلع ىسودلا ةمطاف ىبأ نب بيقيعمو
 ةبقعو «هلقث ىلع (ملسأ همساو) عفار وبأو «هروهطو هلعنو هكاوس

 ىف هب دوقيو ٌةَْو هللا لوسر ةلغب بحاص ناك ىنهجلا رماع نبا
 لكَ يبنلا ةلحار بحاص فوع نب كيرش نب ملسأ ناكو «رافسألا

 .اهيلع هعضيو ءاهنع لحرلا لني

 ند بحاص وه ىرافغلا فوع نب راسي نب دلاخ ناكو
 «ىملسألا بدنج تنب ةيجانو « ىملسألا ناسحو وه ِهَِكك يبنلا .

 . ةباغلاب ِِكَي هللا لوسر حاقل ىعار وه ىرافغلا رذ ىبأ نب رذ ناكو
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 . ءاسنلاب ودحي ةشجنأو «لاجرلاب ودحي كلام نب ءاربلا ناكو
 . هفيسب كو هللا لوسر ىلع موقي بعك نب نايفس نب كاحضلا ناكو

 نيمأ فوع نب نمحرلا دبع ناكو هدحو سراف ةئامب دعيالطب ناكو

 نجرخف جحلا ِِكَي يبنلا ءاسن دارأ املو «هئاسن ىلع ِهِكَي هللا لوسر

 نب نمحرلا دبع نهمامأ ناكو «,ةسلايطلا نهيلع جداوهلا ىف
 وندي اًدحأ ناعديال اناكوإ «نافع نب نامثع نهءاروو «فوع

 رمأي انايحأو «هسفنب دوفولا مّلعي هنع هللا ىضر ركب وبأ ناكو . نهنم
 نومّلسي فيكو كَ يبنلا نوُّيَحُي فيك مهميلعتب كلذ لعفي نم

 ىف قاحسإ نبا كلذ ركذ امك «هيدي نيب نوسلجي فيكو «هيلع
 ناكو .«كلذ مهملعي مهيلإ جرخ ركب ابأ نأو» :فيقث دفو ةصق

 ضرع دقو «ةيلزنملا هنوؤش * ضعب ىف اًيدوهي امالغ مدختسي ٌةِك

 . كلذ دعب تام مث ملسأف مالسإلا هيلع

 ةقدصلاك «دحأ ىلإ اهلكي الو ءايشأ ىلع هسفنب موقي ِِكَب ناكو
 ىبأ نب شايع ىلوم) دايز نع دعس نبا ىور .ليللاب ءوضولاو
 )١( لحألا ٍةِلَي هللا لوسر امهلكي ال ناك ناتلصخ :لاق(ةعيسر

 . 29 لئاسلا ءاطعإو ماق اذإ ليللا نم ءوضولا

 :هسسرح

 :«ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

 )١( (فلؤملا) ىكلام . هعم هريغ اهب موقي دقف الإو ًابلاغ ىأ .
 . هرعاشمل ةياعرو لئاسلا جارحإلل ًاعنم ناك كلذ لعل (؟)

 كوبرا



 «دحأب ةملسم نب دمحمو « سيق دبع نب ناوكذو «ءشيرعلاب

 بويأو ءصاقو ىبأ نب دعسو ءرشب نب دابعو «قدنخلا موي ريبزلاو

 نم كمصعي هللاو» : تلزن املو «(ىرقلا ىداوب) لالبو «(ربيخب)
 . سرحلا ِةِْكَو كرت «سانلا

 : كولملا ىلإ هلسر
 : «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

 ىشاجنلا ىلإ لَو هثعبي لوسر لوأ وهو «ىرمضلا ةيمأ نب ورمع
 هينيع ىلع ِِكَي هللا لوسر باتك عضوف «ةيطع هانعمو (ةمحصأ)

 ىبنلا ةايح ىف تامو ملسأو ضرألا ىلع سلجو هريرس نم لزنو
 . 20 هيلع ىلصف عست ةنس ىف دك

 وهو (رصيق" مورلا كلم ىلإ هلسرأ ىبلكلا ةفيلخ نب ةيحدو

 مورلا هقفاوت ملف مالسإلاب مهف ٍدِْكَك ىبنلا ةوبن هدنع تتبثف . لقره
 . كسمأف هكلم ىلع مهفاخف

 سراف كلم ىرسك ىلإ ِةلَك هلسرأ ىمهسلا ةفاذح نب هللا دبعو
 . «قزمم لك هكلم هللا قزم : ِةِْكَي لاقف «باتكلا قزمف

 «مالسإلا براقف سقوقملا ىلإ كك هلسرأ ةعتلب يبأ نب بطاحو
 فلأو (لُّدُلُد) ءابهشلا ةلغبلاو «نيريسو ةيرام هلك يبنلا ىدهأو
 . نيرشع اًياوثأو رانيد

 )١( نيملسملا ىتوم نم باغ نم ىلع تيلص ةالص لوأ ىهو 2 بئاغلا ةالص ىأ .

 د7



 عبس ةئس لحاو موي يف رفن ةتس ثعب ِةِكَو هنأ ريسلا لهأ ركذ دقو

 .©) مهيلإ ثعب نيذلا موقلا ناسلب ملكتي مهنم لجر لك حبصأف

 (ىدنلجلا ىنبا) دبعو رفيج ىلإ َِك هلسرأ صاعلا نب ورمعو
 مكحلاو هقدصلا نيبو ورمع نيب ايلخو املسأف «نامع ىكلم

 يرماعلا ورمع نب طيلسو ٌةْلَي يبنلا ىفوت ىتح لزي ملف «مهنيب
 ثعبو .همركأف ةماميلا بحاص ىلع نب ةذوه ىلإ لَو هلسرأ

 بيطخ انأو «هلمجأو هيلإ وعدت ام نسحأ ام :هل لوقي :ِةلَك يبنلل
 ملو «مالسلا هيلع ىبأف رمألا ضعب ىل لعجاف مهرعاشو ىموق
 . ةذوه ملسي

 رمش يبأ نب ثراحلا ىلإ ِةِكَو هلسرأ ىدسألا بهو نب عاجشو
 رئاس انأ :لاقو «باتكلاب ىمرف (ماشلاب ءاقلبلا كلم) ىناسغلا

 .رصيق هعنمف هيلإ

 ثراحلا ىلإ ِةكَي هلسرأ يموزخملا ةيمأ يبأ نب رجاهملاو

 . نميلا يف يريمحلا

 كلم) ىواس نب رذنملا ىلإ ِةِكَي هلسرأ ىمرضحلا نب ءالعلاو
 . ملسأف (نيرحبلا

 «لبج نب ذاعم هعمو «نميلا ىلإ هثعب ىرعشألا ىسوم وبأو
 .لاتق ريغ نم مهكولمو نميلا ةماع ملسأف

 . كب ىبنلا تازجعم نم اذهو « موقلا ةغل اوملعتف مهيلع هللا حتف (1)
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 لكيم

 ْ 0 :هياستك

 : ؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»
 نب ةحلطو «ةعبرألا ءافلخلا مالسلاو ةالصلا هيلع هل بتك نممو

 «مقزالا نب هللا دبعو «ةريهف نب رماعو «ماوعلا نب ريبزلاو «هللا ديبع
 «ديعس نب دلاخو «سامش نب سيق نب تباثو «بعك نب ىبأو
 «نايفس ىبأ نب ةيواعمو «تباث نب ديزو «عيبرلا نب ةلظنحو

 نب ك1لاخو «ىمرضحلا نب ءالعلاو «؛ةنئسح نب ليبحرشو
 ةفيذحو «ةحاور نب هللا دبعو «ةبعش نب ةريغملاو «ءديلولا
 مهصخأو كلذب مهمزلأ تباث نب ديزو ةيواعم ناكو «ناميلا نبا
 , 200ه

 )١( ىحولل اًبتاك نيعبرأ نم رثكأ ناقتإلا ىف ىطويسلا ركذو .

 تكاككع



 هدلوم بئاجع نم
 «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

 نم ناك :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع مّيَعْن وبأ جرخأ
 كلت تقطن شيرقل ةباد لك نأ ِةِكك هللا لوسرب ةنمأ لمح ةلالد
 ايندلا مامإ وهو «ةبعكلا ٌبرو كي هللا لوسرب لِمُخ : تلاقو ةليللا

 حبصأ الإ ايندلا كولم نم كلمل ريرس قبي ملو اهلهأ جارسو
 «تاراشبلاب برغملا شوحو ىلإ قرشملا شوحو تّرفو ءاّسوكنم
 نم رهش لك يف هلو ءاضعب مهضعب رشبي راحبلا لهأ كلذكو
 نأ نآ دقف اورشبأ نأ : ءامسلا يف ءادنو ضرألا ىف ءادن هلمح روهش

 هذه ركذ :تلق . ثيدحلا اًكرابم اًنوميم لكي مساقلا وبأ رهظي
 .(1) فيعض اهدنس :لاقو ىنالطسقلا ظفاحلا ةصقلا

 ركذ ىف اوفرسأ خيراتلاو دلاوملاو ريسلا ىف نيفلؤملا نم ًاريثك نأ هيلإ هبنتلا ىغبني امم )١(
 كانه نكل « قلتخم وهامو ؛« حصي مل امم ريثكلا اهيفو ِدِكَي هداليمب تنرتقا ىتلا بئاجعلا

 ضيغو « هتافرش طوقسو ىرسك ناويإ ساجترا اهنم عقاولاو خيراتلا اهقدص ةتباث رومأو ءايشأ

 روتكدلل ةيوبنلا ةريسلا رظنا / ماع فلأ نم دمخت مل ىتلا سرفلا ران دومخو ةواس ةريحب

 . 18١ ص هَبْهُش وبأ دمحم دمحم
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 هتأشن بئاجع نم

 «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

 ركاسع نباو بيطخلاو نيتئاملا ىف ينوباصلاو يقهيبلا جرخأ

 نع (موهفملا قطنلا» ىف قايسلا كب رغط نباو امهيخيرات ىف

 هيلإ ريشت و رمقلا ىغاشت دهملا ىف كأ ؛كقوبنل راسأ كبد

 لاق « شرعلا تحت دجسي ب نيح هتبجو عمسأو ءاكبلا نع ئيهليو

 لاقو «لوهجمم وهو ىليجلا مي ميهاربإ نب دمحأ هب درفت ىقهيبلا

 ىف وهو «نتملاو دانسإلا بيرغ ثيدح اذه : ىنوباصلا

 مألا تغان دقو «ةثداحملا (ةاغانملا) و ءنسح تازجعملا

 عبس نبأ ركذو « ©"! دلو ام لئاوأ ىف ملكت كي هنأ يدقاولا ةريس نع

 . ةكئالملا كيرحتب كرحتي ناك هدهم ىف هنأ : صئاصخلا يف

 ةميلح تناك :لاق سابع نبا نع ركاسع نباو يقهيبلا جرخأو
 اًريبك ربكأ هللا :لاقف ملكت هِي هللا لوسر تمطف ام لوأ اهنأ ثدحت

 ىف ( هللا همحر ) ىطيقنشلا كلذ ركذ ةرشع ىلإ دهملا ىف اوملكت نيذلا ددع لصو )١(
 : لاقف مهءامسأ ىطويسلا مظنو ملسملا داز

 مرسكملا ليلخلاو سيعو ىبحيو دمحم ىبنلا دسهملا ىف ملكت

 ملسم هيوري دودخألا ىدل لفطو فسوي دهاش مث جيرج ىّرِبُمو
 ملكتت الو ىنز تاهل لاقي ىتلاة ّمآلاب رمهيلع لفطو

 متخي كرابملا ىداهلا نمر ىفو اهلفط نوعرف دهع ىف ةطشامو
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 جرخي ناك عرعرت املف «ًاليصأو ةركب هللا ناحبسو ءاريثك هلل دمحلاو

 ىف اذك .ثيدحلا  مهبنتجيف نوبعلي نايبصلا ىلإ رظنيف
 : بهاوملا

 فيرفشلا دلوملا بئاجع نم
 ميعن وبأو ىقهيبلا هجرخأ ام (مالسلا هيلع) هتدالو بئاجع نمو

 «نامث وأ «نينس عبس نبا مالغل ىنإ :لاق «تباث نب نابح نع
 رشعم اي :ةادغ تاذ خرصي ىدوهي اذإ «تعمسو تيأر ام لقعأ

 :لاق ؟كلام .كليو :اولاق ءعمسأ انأو «هيلإ اوعمتجاف ءدوهي

 . ةليللا هذه ىف هب دلو «دمحأ مجن علط

 ةليللا تناك املف ةكم نكس دق يدوهي ناك : تلاق ةشئاع نعو
 مكيف دلو له «شيرق رشعماي :لاق كي هللا لوسر اهيف دلو ىتلا
 ةليللا هذه يف دلو هنإف اورظنا :لاق «ملعن ال :اولاق ؟دولوم ةليللا
 همأ ىلإ مهعم ىدوهيلا بهذف «ةمالع هيفتك نيب ةمألا هذه ىبن

 :لاقو «هيلع اًيشغم ٌرخ ةمالعلا ىدوهيلا ىأر املف «مهل هتجرخأف

 نوطسيل هللاو امأ شيرق رشعم اي «ليئارسإ ىنب نم ةوبنلا تبهذ
 نب بوقعي هاور  برغملاو قرشملا نم اهربخ جرخي ةوطس مكب
 . ىرابلا حتف يف هلاق امك نسح دانسإب نايفس

 . (73 :بهاوملا ىف اذك)
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 ردفلا ةليلو دلوملا ةليل

 :ىنالطسقلا ظفاحلا لاق كَ هداليم تلقو ىف فلتخا
 نإف .ًايل :ليقو .اراهن تناك مالسلا هيلع هتدالو نأ حيحصلاو
 لضفأ امهيأف «ًاليل دلو مالسلاو ةالصلا هيلع هنأب انلق اذإ : تلق
 . ؟للكت هدلوم ةليل وأ «ردقلا ةليل

 هوجو نم ردقلا ةليل نم لضفأ مالسلا هيلع هدلوم ةليل نأب بيجأ
 : 00 ةثالث

 ةليل نيب ةلضافملا نأ لاهجلا ضعب مهفو» : هطخب فلؤملا اهيلع قلع ةخسن ىف تيأرو )١(
 ىتلا ىأ : دلوملا ةليلب دوصقملا نأ مهلوقع نع باغو ماع لك ىف ةرركتملا دلوملا ةليلو ردقلا
 دقلو اذه . ها «كشالب ًاعطق ردقلا ةليل لبق تناك ىهو ةقيقح داليملا اهيف عقوو تضقناو تضم

 دجن ملو « ردقلا ةليل نم لضفأ داليملا ةليل نأب فلؤملا هيلإ بهذ ام ىلع نيرصاعملا ضعب عنش
 ! ! بلقلا ضرمو ردصلا ءاد نوكي نأ الإ ًالوبقم ًاببس عينشتلا اذهل ْ

 مامإلا هيلإ هقبس هنأ ىفكيو هسفن دنع نم هب تأي ملو لوقلا اذه عدتبي مل فلؤملا ديسلا : ًالوأف
 ضعب نع هلقن ىواحطلا مامإلا نأ راحبلا رهاوج ىف ىناهبنلا مامإلا ركذو «.بهاوملا ىف ىنالطستقلا
 . ةيعفاشلا ءاملع

 ريغ ىتح وأ اًحيرص اًيعرش اضن مداصي ال ردقلا ةليل نم لضفأ دلوملا ةليل نأب لوقلا : ًايناث
 لب قالطإلا ىلع ىلايللا لضفأ ىه ردقلا ةليل نأ ديفي ام كانه سيلف « هنس وأ باتك نم حيرص
 ىنعي ال هلك اذهو « ميركلا نآرقلا لوزن ةليل اهنأو رهش فلأ نم ريخ اهنأو ةكرابم ةليل اهنأ درو ىذلا

 امهيأ لثس هنأ ةيميك نبا هخيش نع ( هللا همحر ) ميقلا نبا لقن دقف اهنم لضفأ ةليل كانه سيل هنأ
 لوسرب اهيف ىرسأ ىتلا ةليللا اهب دصق نإ  ءارسالا ةليل نإ : لاقف ؟ ردقلا ةليل مأ ءارسالا ةليل لضفأ
 اذهف ةدابع الو مايقب اهصيصخت عرشي نأ ريغ نم اهريغ ىف لصحي ملام اهيف هل لصحو كي هللا

 ١ ح داعملا داز ها . حيحص

 مل ام كي ىبنلل اهيف ثدح هنأل ردقلا ةليل ىلع ءارسالا ةليل ليضفت ىلإ بهذي ةيميت نبا اذهف
 ثودح اهنمو ةمألا هذهل ةليضفو ةمعن لك ثودحل اًببس تناك ىتلا ةليللاب فيكف اهريغ ىف ثدحي

 ؟ردقلا ةليل
 اهيف ىلجت ةليلب فيكف « اهيف نآرقلا لوزنب هلك فرسشلا اذه تزاح ردقلا ةليل تناك اذإ : الا

 - ؟هل ةديؤملا هتازجعم ضعب نارقلا ناك ىذلا تانئاكلا ديس داليمب دوجولا ىلع ىلاعتو كرابت قحلا

 د14



 «هل ةاطعم ردقلا ةليلو كي هروهظ ةليل دلوملا ةليل نأ :اهدحأ

 ببسي فرش امم فرشأ هلجأ نم فرشملا تاذ روهظب فرش امو

 رابتعالا اذهب دلوملا ةليل تناكف «كلذ ىف عازن الو «هيطعأ ام

 . لضفأ

 دلوملا ةليلو اهيف ةكئالملا لوزنب تفرش ردقلا ةليل نأ : يناثلا

 نمم لضفأ دلوملا ةليل هب تفرش نمو اهيف كَ هروهظب تفرش
 دلوملا ةليل نوكتف ىضترملا حصألا ىلع ردقلا ةليل مهب تفرش
 . لضفأ

 لَك دمحم ةمأ ىلع اهيف لضفتلا عقو ردقلا ةليل نأ :ثلاشلا

 وهف تادوجوملا رئاس ىلع اهيف لضفتلا عقو فيرشلا دلوملا ةليلو
 ىلع ةمعنلا هب تمعف نيملاعلل ةمحر لجو زع هللا هثعب يذلا

 لضفأ تناكف ءاّعفن معأ دلوملا ةليل تناكف «قئالخلا عيمج

 ! . هتمرح رفوأ امو هفرشأ ام اًرهش ايف

 دولوم نم هفرشأ ام اهجو ايو «دوقعلا ىف ءىلآل اهنأك هيلايل

 . اًعيدب هنسحو اًعيبر بولقلل هدلوم لعج نم ناحبسف

 هنغعم لاحلا ناسل انل لوقي

 عييمسلل بذعي قحلا لوقو

 داهتجا وه لب عابتالا ةبجاو ةديقع لوقلا اذه لعجي مل ( هرمع ىف هللا دمأ ) فلؤملا : ًاعبار-

 . ىناميإلا سحلا ةيفافشو ةيوطلا ءاقنو ةرطفلا ءافص هللا هقزر نمل كورتم داقتعاو روكشم
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 ىعضو رهشو نامزلاو ىهجوف

 عيبر ىف عيبر ىف ٌعيبر

 (717/ : بهاوملا ىفاذك)

 ىوسبللا داليملا فئاطل نم

 ىف نكي ملو «حيحصلا ىلع عيبر رهش ىف هدلوم ناك امنإو
 تاوذ رهشألا نم اهريغ الو ناضمر ىف الو بجر ىف الو مرحملا

 :رشتي امنإو نامزلاب فرشتي ال مالسلا هيلع هنأل « 227 فرشلا
 ةروكذملا روهشلا نم رهش ىف دلو رلذ «ناكملا كلذكو هب نامزلا

 يف مالسلا هيلع هدلوم ىلاعت هللا لعجف ءاهب فرشت هنأ مهُؤَتل
 ىذلا ةعمجلا موي ناك اذإو « هيلع هتماركو هب هتيانع رهظيل ءاهريغ

 ملسم دبع اهفداصي ال ةعاسب صخ مالسلا هيلع مدآ هيف قلخ

 اهيف دلو ىتلا ةعاسلاب كلاب امف «هايإ هاطعأ الإ اًريخ اهيف هللا لأسي

 هدلوم موسي - نينثالا موي ىف ىلاعت هللا لعجي ملو «نيلس نيلصرعلا ديس

 هيبنل اًماركإ تادابعلا نم كلذ ريغو «ةبطخلاو «ةعمجلا نم مدآ

 ىف ةجهب رهظمو سنأ ردصم عيبرلا نأ وهو : ليمج ىأر كلذ ىف هلخدم ىف جاحلا نبال )١(

 ام سوفنلا ةقفاومو لادتعالا نم ِةِلَي لوسرلا ةعيرش ىف نألو ِمِْكَي هتدالو كلذ بسانف هتلالدو هظفل

 ةنمزألا هب فرشتت لب « ةنكمألا وأ ةئمزألاب فرشتي ال ِِكي هنأل مث « عيبرلا تقو فطلو بساننتي

 ىتلا ةعقبلا ىه ضرألا ىف ةعقب فرشأ نأ ىلع اوقفتا دقو ؛ هلضف ليلجو هتناكم ميظعل « ةنكمألاو

 ىذلا مويلاو روهشلا لضفأ نم هيف دلو ىذلا رهشلا نوكي ال اذاملف ٠ ٍْكَذ فيرشلا هدسج تمض
 . [ثيدحلا راد ط 18 /7؟ ج لخدملا] ؟ مايألا لضفأ نم هتدالوب فرشت
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 وجو ةيانع ببسب هتمأ نع فيفختلاب م . : ىلاعت لاق «هدوجو ةيانع ببسب هتمأ :رع فيفختلاب مالسلا هيلع
 مدع كلذ ةلمج نمو «نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو#
 , 20 فللكتلا

 قيهنارغلا ةصق لوح

 غلب ىتح «ىوه اذإ مجنلاو» :أرق ِكلكَي هنأ ةصقلا هذه ةصالخ
 ىف ناطيشلا ىقلأ *ىرخألا ةنلاثلا ةانمو ىزعلاو تاللا متيأرفأ#
 نهتعافش نإو .العلا قينارغلا كلت :هتوالت ىف ىأ «هتينمأ

 نوكرشملا هعم دجسو ٌةكَو دجس ةروسلا متخ املف «ىجترتل
 هرهظأو .«سانلا ىف كلذ اشفو «ريخب مهتهلآ ركذ هنأ مهمهوتل

 نامثع نيملسملا نم اهب ناكو «ةشبحلا ضرأ غلب ىتح ناطيشلا

 مهلك اوملسأ دق ةكم لهأ نأ اوثدحتو «هباحصأو نوعظم نب

 نم اًعارس اولبقأف «ةكمب نوملسملا نمأ دقو ِةِلَي هعم |

 . ةشبحلا

 «قونرغ اهدحاو «ءامملا ريط نم روكذلا : لصألا ىف قينارغلاو

 : اًضيأ قونرغلاو «ىكركلا وه ليقو «.هضايبل هب ىمس قينرغو

 هيلع مدآ قلخ وه كلذ بيس فلؤملا لعج لئاضف نم ةعمجلا وي هب صتخا ام لك )١(

 الإ لئاضفلا هذه قحتسا ام مالسلا هيلع مدآ نأب : ةدئافلا ًالامكإ لوقأو مويلا كلذ ىف مالسلا
 ةمألا هذه صتخا هنأ ىلاعتو هناحبس هتمعن ميظع نمو « هبلص ىف ناك ِلَي دمحم رون نأل

 موي هب دوهيلا لدبف ىراصنلاو دوهيلا هنع لسض نأ دعب هيلإ اهادهو كرابملا ميظعلا م هويلا اذهب

 . دحألا موي ىراصتلاو تبسلا
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 هللا نم مهبرقت مانصألا نأ نومعزي اوناكو «معانلا ضيبألا باشلا

 املو «عفترتو ءامسلا ىف ولعت ىتلا رويطلاب تهبشف مهل عفشتو

 . هيلع اوناك امم دشأ ىلإ اوعجر «كلذ مدع نيكرشملل نيبت

 هذه ىلع افشلا ىف (هللا همحر) ضايع ىضاقلا ملكت دقو

 نيدلا رخف مامإلا لاقو . ىفكيو ىفشي امب اهلصأ نيهوتو ةصقلا
 زوجيال ةعوضوم ةلطاب ةصقلا هذه (هريسفت نم هتصخل امم) يزارلا

 ىحو الإ وه نإ * ىوهلا نع قطني اموإ : ىلاعت هللا لاق اهب لوقلا
 : يقهيبلا لاقو *ىسنت الف كئرقنس# :ىلاعت هللا لاقو *ىحوي

 ةاور نأ ىف ملكتي ذخأ مث «لقنلا ةهج نم ةئباث ريغ ةصقلا هذه

 : هحيحص ىف يراخبلا ىور دقف اًضيأو .نونوعطم ةصقلا هذه
 سنولاو نوكرشملا هعم دجسو دجسو مجنلا ةروسأرق ِةِكَي هنأ»

 نم ثيدحلا اذه ىوُر لب . قينارغلا ثيدح هيف سيلو «نجلاو

 زوج نم نأ كشالو «قينارغلا ثيدح هتبلأ اهيف سيلو «ةريثك قرط
 مولعملا نم نأل ءرفك دقف ناثوألا ميظعت مظعألا لوسرلا ىلع

 عفترا كلذ انزوج ولو «ناثوألا ىفن ناك هيعس مظعأ نأ ةرورضلاب

 نأ عئارشلاو ماكحألا نم دحاو لك ىف انزوجو ؛هعرش نع نامألا
 لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ اي :ىلاعت هلوق لطبيو . كلذك نوكي

 ىف قرف ال هنإف «هتلاسر تغلب امف لعفت مل نإو كبر نم كيلإ
 هوجولا هذهبف .هيف ةدايزلا نيبو ىحولا ىف ناصقنلا نيب لعفلا
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 نإ :ليق دقو «ةعوضوم ةصقلا هذه نأ : لامجإلا ليبس ىلع انفرع

 اهل لصأ الو ةقدانزلا عضو نم ةصقلا هذه

 ال عوضوملا اذه ىف اًمالك ىنالطسقلا ظفاحلا قاس دقو : تلق

 هللا ءاش نإ قحلا وه ةلأسملا هذه ىف هانلقن امو .هتحت لئاط
 . 2) ىلاعت

 نم مهب رثأت نمو مالسالا ءادعأ نم نيرشبملاو نيقرشتسملا نم ريثك لواطت دقل )١(
 « ةرسيسلا باتك ضعب اهركذ ىتلا ةصقلا هذه ببسب ِةيِكَي مظعألا ىبنلا ماقم ىلع هئايعدأ
 حيحصلا نيب ب زييمتلاب نونعي الو « تاياورلل مهدنع قيقحت ال نيذلا  نيرسفملا ضعبو

 ٠ عوجر ببس ىف - 0 فلق ١ فيملاو

 1 1 ةيثيدحلا ةعنصلا تمكح دقو اذه . جحلا ةيآ اهببسب لزن هنأو ةشبحلا ىرجاهم

 نإ :اولاقف ( هللا امهمحر ) ىطويسلا مامالاو رجح نبا ظفاحلاك انئاملع ضعب ىلع ةّيلوصالا

 عم قفتي امب ةصقلا هذه اولَوُأ مهنكل اهب تيور ىتلا قرطلا ةرشك هيلع لدت ًالصأ ةصقلل

 . ْدَلِيَع هتمصع

 نبا هاضترا ىذلا ليوأتلا ركذن مث « ًالقعو ةغلو ًانتمو ًادنس ةصقلا هذه نالطب انه نيبنو

 نم انلسرأ امو 9 : ىلاعت هلوق هو . جحلا ةيآل حيحصلا ريسفتلاب متخنو هنم مزلي امو رجح
 مث ناطيشلا ىقلي ام هللا خسنيف هتينمأ ىف ناطيشلا ىقلأ ىنمت اذإ الإ ىبن الو لوسر نم كلبق
 رشب ىبأ نع ةبعش نع هيودرم ىباو رازبلا جرخأو تايآلا * ميكح ميلع هللاو هتايآ هللا مكحي

 نع رذنملا نباو ريرج نباو متاح ىبأ نبا كلذك اهجرخأو سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع
 ىوري ال رازبلا لاقو رجح نبا ظفاحلا لاق امك ريبج نب ديعس نع رشب ىبأ نع ًاضيأ ةبعش

 ىف قحسا نبا مهنمو ةصقلا هذه جرخ نم ظفاحلا ركذ نأ دعبو « دانسإلا اذهب الإ ًالصتم

 ةعطقنم وأ ةفيعض اهلكو : لاق  باهش نبا نع هبقع نب ىسومو بعك نب دمحم نع هتريس
 ٠ . ىلوألا ريبج نبا ديعس قيرط ىوس

 نيب اوعمج نيذلا نيققحملا نمو نيثدحملا نم ريثك ةصقلا هذه ىف نعط دقو اذه

 « ًاباتك كلذ ىف فنصو « ةقدانزلا عضو نم اهنإ : ةميزخ نبا مامالا لاق ٠ لوقنملاو لوقعملا
 : افشلا ىف ضايع ىضاقلا لاقو « لقنلا ةهج نم ةتباث ريغ ةصقلا هذه : ىقهيبلا مامإلا لاقو
 - . خلا . لصتم دنسب هقث هاور الو ةحصلا لهأ نم دحأ هجرخي مل ثيدح اذه نإ »
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 ثيح ىديرتاملا روصنم وبأ مامالاو ىبرعلا نب ركب وبأ مامالا ةصقلا هذه ركنأ كلذكو -
 نم هئايلوأ ىلإ ناطيشلا ءاحيإ ةلمج نم خلا « العلا قينارغلا كلت ١ هلوق نأ باوصلاو » : لاق
 ريثك نبا ريسفت « نيدلا ةحص ىف اوباتريل نيدلا ءاقرأو ءافعضلا نيب اوقلي ىتح هقدانزلا

 . ىوغبلاو
 , اًشحاف ًابارطضا اهيف ةياورلا بارطضا دنسلا ةيحان نم ةصقلا نالطب ىلع لدي اممو
 شري م لطم[. ىف درقم وه امك اهب ةثلا بهذي بارطضالا نأ ىف كش نم سيئر

 آل برعلا فصو نأ هدبع دمحم خيشلا هركذ ام ةصقلا لاعتفا ىلع لدي امم اضيأو
 ولع ايراج ناك كلذ نأ دحأ نع لي ملو مهبطخ ىف الو مهمظن ىف دري مل قيئارغلاب

 ىنعم مئالي ةيوغللا هيناعم نم ءىش الو دنس ريغ نم توقاي مجعم ىف ءاج ام الإ مهتنسلأ

 ةحاصفلا ءارمأ ىلع ضرعي ىذلا مالكلا حبصف ىف اهيلع قلطي ىتح مانصألاو ةيهلإلا
 .نايبلاو

 وهف لثعا ةيحان نم ةصقلا ءذع نالطب ليل ام

 اهيف فالخ ال ىتلا نيدلا رومأ نم بجاو رمأ ءايبنألا ةمصع نأ ىلع ةمألا تعمجأ -
 نإ : نولوقي نوققحملا ناك اذإو هيلع عمجملا بجاولا را ذهل مده ةصقلا ذهب ذخألو
 رمأ مدهب فيكف دئاقعلا رومأ نم رمأ تابثإل حلصياال داحأ ثيدح ناك اذإ تباشلا ربخلا

 . ؟قلتخم وأ فيعض ربخب ةرورضلاب نيدلا نم مولعم
 -ةيآلا هب تردص ام وهو -  ىبن الو لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو اف ىلاعت هلوق نإ - ؟
 مل اذه عمو « ىبنو لوسر لك ىف ًاماع ناك لب يي هب ًاصاخ ًارمأ نكي مل اذه نأ ىلع لدي
 دمحم انديسل نيقباسلا لسرلاو ءايبنألا نم ًالوسر وأ ًايبن نأ ديفي ةنس الو باتك نم صن انتأي
 . هناسل ىلع ملكتو ناطيشلا هل سّبل كَ

 ةتكس دصصرت ناطيشلا نأ وهف ىطويسلا هعبتو رجح نبا هضترا ىذلا ليوأتلا امأو
 هلوق نم سانلا اهنظف ِةِكَي هتمغن ًايكاحم تاملكلا هذهب قطنف هتءارق ءانثأ ِةِكَب هتاتكس نم
 هب لئاقلا عقوي لمأتلاو رظنلا دنع فيعض ليوأت اذهو ["55 ص ١ ج ىرابلا حتف] .ه ا كي
 هيلع طلستلاك ةاكاحملاب هيلع طلستلاف ِةِكَي ىبنلا ىلع ناطيشلا طلست وهو هنم رف اميف
 هللا دابع ىلع هل ناطلسال هنأب نيطايشلا سيئر رقأ دقف زوجي ال امهالك هناسل ىلع ءارجإلاب
 كانه ناك امل ةحيحص ةصقلا تناك ول اضيأو ؟نيرخألاو نيلوألا ديسب فيكف نيصلخملا
 ةثلاثلا ةانمو ىزعلاو تاللا متيارفأ» : اهلبقف تايآلا نم اهدعب امو اهلبق ام نيبو اهنيب بسانت

 خلا « ءامسأ الا ىه نإ ىزيض ةمسق ًاذإ كلت ىثنألا هلو ركذلا مكلأ » : اهدعبو «ىرخألا
 هل دجسسي فيكو نيعماسلا لوقع هلبقت فيكذ ًاضقانتم مالكلاو ًاككفم اذه ىلع مظنلا نوكيف

 . ؟نوكرشملاو نوملسملا
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 مهنمو ةفرعملاو ملعلا لهأ هركذ ام جحلا ةيآ ريسفت ىف حصألاو قفوألا ىرن ًاريخأو -
 ةصقلا هذه ىف باوصلا نأ : هتصالخو زيربإلا باتك ىف كرابملا نبا هنع هلقنو غابدلا خيشلا

 ىبنلل عقو ام طقو ١ رجح نبا عم ال ةصقلا هذه ىفن ىف امهقفاو نمو ضايعو ىبرعلا نبا عم
 سانلا نم هريغك راصو ةمصعلا مكح لطبو هتعيرشب ةقثلا تعفترال الإو اذه نم ءىش ُةِك

 هبحيو هتمأل ناميإلا ىنمتي لوسرو ىبن ىأ نأ ةيآلا ىف ىنمتلا ىنعمو « ناطيشلا هيلع طلستي
 ىف هل ةحداقلا سواسولا ناطيشلا ىقلأ دقف مهنم رفك نمف هتمأ ىبف فلتخي لاحلا مث مهل

 تايآلا اهيف ُمكحَيو ةيناطيشلا سواسولا هذه مهبولق نم هللا خسني مهنم نمآ نمو ,ةلاسرلا

 هيقلي ام نوكيو ةيآلا عم بسانتي ىذلا ريسفتلا اذه لمجأ امو . ةلاسرلاو ةينادحولا ىلع ةلادلا
 ىقلي ام لعجيل # : ىلاعت هلوق ليلدب اهلوسرو اهيبن ىلإ ال ةمألا دارفأل ًاعجار ناطيشلا
 * ديعب قاقش ىفل نيملاظلا نإو مهبولق ةيساقلاو ضرم مهبولق ىف نيذلل ةئتف ناطيشلا

 ريسفتلا باتك  هحيحص ىف هنع هللا ىضر ىراخبلا مامإلا لام ( ىنمتلا ريسفت ىأ ) اذه ىلإو
 دمحم روتكدلا ) ةنسلاو نآرقلا ءوض ىف ةيوبنلا ةريسلا هباتك ىف كلذ لقنو « جحلا ةروس -

 . ( ةبهش وبأ دمحم
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 ةقيفح راهظإ

 ىلاعت هللا ىضر» ةفينح ىبأ مامإلا ىلإ بسني ام ةقيقح راهظإ
 ىراقلا ىلع الملا عوجر توبثو كي ىفطصملا ىوبأ قح ىف («هنع

 ىف ىمامحلا ىفطصم خيشلا كلذ نع بتك ءامهقح ىف هيأر نع
 خيشلل ةبوسنم ةلاسر ترهظ» : ةصالخ ام ةيحالصإلا ةضهنلا

 ىوبأ ىف مامإلا ةفينح ىبأ دقتعم ةلدأ» :ناونعب «ىراقلا ىلع الم»
 ناك ًامالك كي هللا لوسر ىدلاو نع اهيف ملكت «مالسلا هيلع لوسرلا
 انالوم دوجولا ديس ةرضح ىذؤي مالكلا اذه نأل هملكتي الأ بجاولا

 . لَ لوسرلا ةرضح ىذؤي نأ ميظع ركنمو ِِكَ هللا لوسر

 ترم بهل ىبأ ةنبا ةرد نأ ركاسع نباو ايندلا يبأ نبا جرخأ دقف

 :تلاقف هيلع تلبقأف «بهل ىبأ هللا ودع ةنبا هذه :لاقف لجرب

 يبنلل تركذ مث «هتلاهجل كابأ كرتو «هفرشو هتباسنل ىبأ هللا ركذ

 ال اذه ىنعم ارفاكب ملسم نيذؤي ال» : لاقف سانلا بطخف كي

 ىلع ريثكب سيلو هب ملأتيو نمؤملا هنم زئمشي ًاركذ رافكلا اوركذت
 هيذؤي ًاضرعت رافكلا هبراقأل ضرعتي ال ىتح مركُي نأ نمؤملا
 ىلوأف نيرفاكلا هلهأل ةبسنلاب نمؤم ىأ ىف اذه ناك اذإو «هبضغيو
 ركذي ال نأ ىمالسإلا بدألاف كي هللا لوسر عم ىعاري نأ ىلوأ مث

 فيكف ْةَكَو هتبارقب قيلي ال ًاركذ رفكلا ىلع اوتام نيذلا ِةِكي هلهأ
 . ؟نيميظعلا نيميركلا هيوبأب



 رساي نب رامعو «ةريره ىبأو رمع نبا نع هيودرم نبا جرخأو
 ةرجاهم بهل ىبأ تنب ِةّرَذ تمدق» :اولاق مهنأ (مهنع هللا ىضر)

 (هيف ىأ) هللا لوقي يذلا بهل ىبأ تنب ِةّرَُذ تنأ :ةوسن اهل لاقف

 اهيأ» :لاقف بطخف هولك يبنلل كلذ تركذف «بهل يعبأ ادي تبت»

 ىتح ىتبارقب لانتل ىتعافش نإ هللاوف «ىلهأ ىف ىّدوُأ ىلام سانلا
 ةمايقلا موي اهلانت (لئابق ءامسأ) اهبلسو ادصو «ءاحو ءاّمكح نإ

 ةلأسمب متها ِدكَي هنإف . عوضوملا ىف صن ثيدحلا اذهو «ىتبارقب
 مهاهني- سانلا نيب اًبيطخ ماق ىتح «ركذ امب بهل ىبأ همع ركذ

 . (ىلهأ ىف ذ ىذوأ ىلام : سانلا اهيأ) : هل اوقب كلذ لثم نع

 ءاّعطق اًرفاك تام دقو «بهل ىبأ لجأ نم هبضغ اذه ناك اذإو
 اتام دقو «نيميظعلا نيميركلا هيوبأ لجأ نم هبضغ نوكي فيكف
 . هللا ءاش نإ . كلذ نع مالكلا يتأيس امك ؟ ةرطفلا ىلع

 ىلإ ةراشإ ٌىأ ريشي نم ىلع اًميظع نوكي نأ دبال تي هبضغ نإ

 اًماركإ هللا امهمركأ نيذللا نيزيزعلا نيدلاولا نيذه ئَبَرضح ةناهإ

 نأ كشالو . لكي قلخلا ةوفصو دوجولا ديس زاربإب ماركإب ىهاضي ال
 نإف «هللا ةمحر نم اهدرطو هسفن نعل ىف ببست امنإ كلذ لعاف

 ىف هللا مهنعل هلوسرو هللا نوذؤي نيذلا نإ : هباتك ىف لوقي انبر
 مالكلا ىلإ اذه نم لقتننلو . «انيهم اًباذع مهل دعأو ةرحآلاو ايندلا

 مظعألا مامإلا ىلع شحافلا ءارتفالا نم :لوقنف ةلأسملا هذه نع

 نأ دقتعي هنأ هيلإ دنسي نأ : (هنع هللا ىضر) نامعنلا ةفينح ىبأ
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 ىف رافكلا عم امه لب . ةمايقلا موي نييجان ريغ ِهِكَي هللا لوسر ىوبأ
 مامإلا اذه ىلع ميظع ءارتفا كلذ معن ءاّدبأ اهيف نيدلاخ منهج ران

 :ناونعلا اذهب ةلاسرلا كلت نَوْنَعَُت نأ كفإلا نم نذإو «.ميظعلا

 ىلع (مالسلا هيلع لوسرلا ىوبأ ىف مامإلا ةفينح ىبأ دقتعم ةلدأ)
 . نارفاك امهنأ امهيف هدقتعم نأ

 هذه ردص ىف لقن «ىراقلا ىلع الم نإ :ءىراقلا لاق نإف

 لوسر ادلاوو» : هصنام «ربكألا هقفلا هباتك ىف هلاق اذه نأ : ةلاسرلا

 هيلإ بوسنملا هباتك ىف هلوق اذه ناك اذإو «رفكلا ىلع اتام ِةِئكَي هللا

 ىف لجرلا هلاق ىذلا نإ :لوقأ انأو ؟اًميظع ًءارتفا هيمست فيكف

 هللا لوسر ادلاوو» :هصن «هلاق ىذلا لب .ركذ ام سيل ربكألا هقفلا

 انأ هتيأر ىذلا اذه . (اًرفاك تام بلاط وبأو ةرطفلا ىلع اتام كي

 ىف هتيأر  هنع هللا ىضر  ةفينح ىبأ مامإلل ربكألا هقفلا ىف ىنيعب

 لضفأ اهنكاس ىلع ةروئملا ةنيدملاب مالسإلا خيش ةبتكمب ةخسن

 ىتح «ديعب دهع ىلإ ةخسنلا كلت ةباتك عجرت «مالسلاو ةالصلا
 هذهو «نييسابعلا نمز ىف تبتك اهنإ كانه نيفراعلا ضعب ىل لاق

 كلتب عيماجملا مسق نم 7١ اهمقر ةعومجم نمض ةخسنلا

 هيلعف هئيعب ربكألا هقفلا نم ةخسنلا هذه ىري نأ دارأ نمف «ةبتكملا
 . انه هانلقن ىذلا صنلا اذهب كانه .اهدجي وهو . ةبتكملا كلتب

 اذه نظي ال ديعب دهع ىلإ عجرت هذه ىتيؤر نأ ءىراقلا نظي الو
 اهنيب (ه ١765 ةنس) تئافلا جحلا مسوم ىف تناك اهنأ دكأتيلو
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 اه 506 ةئس ىلوألا ىدامج سمخلا موي اذه ةباتك تقو نيبو

 ىذ رهش لئاوأ ىلإ ةنيدملاب تنك ىنأل «رهش عضبو روهش ةسمخ

 . 207 نيسمخو عبرأ ةنس نم ةجحلا

 هب ««ىراق ىلع الم» ةخسنب ىذلا لقنلا نأ دجو لمأت نمو

 : ناتيلب

 رم ىتلا ةميدقلا ةخسنلا فلاخي  بذك هنأ «ىلوألا ةيلبلا

 . اهركذ

 بلاط وبأو) أرقي ىذلا نإف ء«هلخد سيلدتلا نأ «ةيناثلا ةيلبلاو

 اضرتعم :لوقي (ىلع الم) هلقن ىذلا صنلا دعب «اًرفاك تام
 بلاط وبأو رفكلا ىلع اتام ِةكَي هللا لوسر ادلاو ناك اذإ :ًالاح
 لَك هللا لوسر ادلاوو» : اذكه نوكي نأ مالكلا قح ناكف «كلذك

 ركذيو .هدحو ِةِكَي هيوبأ رفك ركذي نأ ال «ارافك اوتام بلاط وبأو
 .هدحو هبقع بلاط ىبأ رفك

 «بلاط ىبأ رفك دارفإ نم اهب ام اًدج حضاوف هذه انتخسن امأ

 مث كَ هيوبأ ناميإ ديقي ام ركذيف نافلتخم ذئنيح نيمكحلا نإف
 . بلاط ىبأ رفك ىلع صني

 :هلقني ىذلا (رفكلا) ظفل نأ هنهذ ىلإ ردابتي ءىراقلا لعلو

 كانهبن ىتلا انتخسنب ىذلا (ةرطفلا) ظفل نع فّرخ ؛«ىلع الم»

 مهوتي امك ىكلاملا ىولع دمحم ديسلل سيلو ىمامحلا ىفطصم ديسلل مالكلا )١(

 . لقنلا لوط ببسب كلذو
 ١ه



 لهو «رهاظ برق امهنيب نيظفللا نإف  اهنم اذه كل انلقنو .اهيلع
 لوقي بلاط ىبأ ىلع مكحلا فذح نإ ؟دوصقم فيرحتلا كلذ
 نم مأ فلؤملا نم فذحلا اذه له ىردن الو اذه لوقن . كلذ

 . ؟رشانلا

 كلتب هبتك امع عجر اهبحاص نأل اهلصأ نم ةلطاب ةلاسرلا هذهو

 همالكو ءضايع ىضاقلل افشلا ىلع هحرش ىف هبتك امب ةلاسرلا
 : حرشلا اذه نم نيعضوم ىف اذه

 ةعبط نم 54/4 مقرب ىناثلا عضوملاو 50١ مقرب لوألا عوضوملا

 بحاص ركذف لوألا عضوملا امأف ه ١7١5 ةرداصلا لويناتسا

 زاجملا ىذب هفيدر وهو ِةْكَي ىبنلل لاق بلاط ابأ نأ» :افشلا
 ضرألا همدقب برضو هِي يبنلا لزنف .ءام ىدنع سيلو تشطع
 ام «ىراق ىلع الم» اذه دعب لاق «برشا :لاقف ءءاملا جرخف

 نوكيف ىنعي «ةثعبلا لبق ناك اذه نأ رهاظلا : ىجلدلا لاق» :هصن

 «تازجعملا نم وهف ةوبنلا دعب نوكي نأ دعبي الو «تاصاهرإلا نم

 مدق ةكرب نم تاماركلا هذه ةجيتن رهظيس هنأ ىلإ ءاميإ هيف لعلو
 ىف نيع تاونسلا نم فلألا بيرق نامزلا رخاوأ ىف تانئاكلا ديس

 وبأو اذه «تاكربلا كلت راثآ نم اهيلاوحو ةكم ىلإ لصت «تافرع
 حصألاو .لاوقأ هيفف هيوبأ مالسإ امأو .همالسإ حصي مل بلاط

 هنيب امك ةمألا ءاملع نم ةلجآلا هيلع قفتا ام ىلع امهمالسإ

 . «ةفلؤملا ثالثلا هلئاسر ىف ىطويسلا
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 امأو» : هصن ام (هللا همحر) خيشلا هيف لاقف «ىناثلا عضوملا امأو

 عقو هنأ حصألاف «هيوبأ «مالسلاو ةالصلا هيلع هئايحإ نم اوركذ ام

 هلئاسر ىف ىطويسلا لاق امك روهمجلا نم تاقثلا هيلع ام ىلع

 .ه١ا «ةفلؤملا ةثالثلا

 ىلع الم» خيشلا وهو اهسفن ةلاسرلا فلؤم انافك دقف اذهبو

 ناك اذكهو «باوصلاو قحلا ىلإ هعوجرب اهيلع درلا ةنؤم «ىراقلا
 ءاوأطخأ نإ باوصلا ىلإ عوجرلا الإ مهنم رظتني ال رباكألا ءاملعلا

 ىلإ اوجرع نإ لامكلا ىلإ ةردابملاو ءاوصع نإ مهبر ىلإ ةبانإلاو

 كلذ نم طحأ وه اميف اوطقس نإ ةورذلا ىلإ ضوهنلاو «صقن
 . ىمسألا ماقملا

 رخآ قيرط كانه لب ِةيِككَك هيوبأ ةاجن ىلع لدي ام طقف اذه سيلو

 مل ةرتف ىف اتام امهنأ وهو  امهنع هللا ىضر  امهتاجن ىلع لدي
 مهيلع بجاولا وه ام مهملعيو ءاهلهأ رذني هللا لوسر اهيف نكي

 وهو «دمألا مهيلع لاطو ءاًضعب مهضعب وحن الو «مهبر وحن

 ميهاربإ انديس نب ليعامسإ انديس دهع نم مهنإف «ةلاحلا كلتب
 دنع ناروذعم امه نذإو . لوسر مهيلإ لسري مل لَك ليلخلا

 ليطت نأ بحأو . ةرتفلا كلت ىف اوناك نيذلا برعلا رئاسك ءامهبر
 نمل كنإ * ميكحلا نآرسقلاو سيإ# :ىلاعت هلوق ىف رظنلا
 اًموق رذنتل ميحرلا زيزعلا ليزنت * ميقتسم طارص ىلع «نيلسرملا

 نورك



 موق رذنتل# : ىلاعت هلوق نأ ىرت الأ «نولفاغ مهف مهؤابآ رذنأ ام

 نع مهدعبو مهتلفغ نع رذتعي «نولفاغ مهف مهؤابا رذنأ ام
 )2 هراذنإب ريذن مهتأي مل مهءابأ نأب 2 اًعورفو الوصأ مهالومل بجااولا

 مهنطاب ىف ىعارت نأ بجي اقوقح مهيلع مهقلاخل نأ اوملعيف

 مهؤابأ هيلع ناك ام ىلع اوأشن اذكه مهؤابآ ناك املف «مهرهاظو

 . تابجاولا كرت نم

 نيدلاو نيب ًاشني دلولا نيب اًميظع اًقرف ةيآلا نم تمهف كلعلو

 نيدلاافراع أشني لوألا نإف «نيقساف نيدلاو نيب وأ نيحلاص

 هيكحي ام اذه نمو . سكعلاب ىناثلاو «هيدلاوك هعابتا ىلع اًصيرح

 نأ لبق اهل نولوقي ذإ  اهنع هللا ىضر  ميرم ةديسلا موق نع انبر
 تناك امو ءوس أرما كوبأ ناك ام نوراه تخأ اي» : ةقيقحلا مهل نيبت

 نم اناك ام كاوبأو «ركنملا اذه كلعف بيجع ىأ .«اًيغب كمأ

 - ةرتفلا كلت لهأ  برعلا كّتلوأ نع باذعلا ىفنب حرصيو «هلهأ

 ال انأ : انبر لوقي . (ًالوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امو) : ىلاعت هلوق

 ناك اذإ «عرف ىأ وأ لصأ ىأ هكرت ىلع ىدابع نم اًدحأ بذعأ

 هيلإ ثعبأ ملو «ةمدقتملا عئارشلا تلدبو «لوسرلا دهع نع اًديعب
 ذئنيح هبيذعت نإف «هكرت زوجي ال هكرت ام نأ همهفيو ههبني ًالوسر

 «بذعي ال لدعلا مكحلا انبرو «هرظن ىف ةميرج ريغ ىلع نوكي

 ىف نكي مل امهيرصاعم لكك ِةكَي هاوبأو ءاّدبأ ةميرج ريغ ىلع
 هتعيرشب هلو ثعب لب «لوسر ناك الو «ةلدبم ريغ عئارش مهنمز
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 ءهمأ نطب ىف ِةِكَي وهو ىفوت هدلاو نإف «ليوط نمزب امهتوم دعب
 وأ ةميركلا هتايح نم لوألا دقعلا فصن ىف وهو تتامف همأ امأو

 مهناوخإك «ىلاعت هللا امهبذعي ال نايجان امه نذإو «ًاليلق ديزي
 . اذه ىلع مهنع هللا ىضر ةمألا ءاملع رثكأو «ةرتفلا هذه لهأ

 كلت لهأ ضعب نأ ىلع لدت ثيداحأ تدرو دق : لوقت كلعلو

 . ضعبلا كلذ ىلع ىقابلا ساقيف «نوبذعم ةرتفلا
 نم داحآلا ةجرد نع عفترت مل ثيداحألا كلت نإ :لوقن انو

 كلعل ؟ىلاعت هللا باتك مامأ داحآلا كلت فقت لهو «ثيداحألا

 ةروص ضرف ىلع : لوقت نأ كنكميو ءال مث ال : كلوق ىلإ ردابت
 صاخشألا دنع ثيداحألا كلت فقتو «ضراعت ال ءضراعتلا

 فيك نذإو «رانلا اهب نوقحتسي مهدحو مهيف ناعمل مهتركذ نيذلا

 نإ :لوقت كلعلو . ؟اذه لثم ىف سايق ال هنأ ىلع سايقلا حصي

 . امهناميإ ىف امهسمي ام درو ةِْكَي هيدلاو

 ناميإلل ىلاعت هللا امهييحي نأ لبق ناك درو ىذلا لعل لوقن انإو

 ةمألا نم ءالجألا هيلع ام ىلع] كش الو ناك ءايحإلا اذه نإف ِدِككَي هب

 نذإ فيكو [«ىراق ىلع الم مهفصي امك  تاقثلا روهمجلا مهو

 نأ نم ًالبق هانلق امع لفغت الو ؟ءايحإلا اذه دعب امهناميإ سمي
 درو ىذلا كلذ اهضراعي الف ءامهتاجن ىلع تلد ةيعطقلا تايآلا

 كلعجي اًمالك ءاملعلا هتميق ىلع ملكت دراولا كلذ نأ ىلع .اًداحآ

 ىف ةثالث لئاسر هدحو ىطويسلا ظفاحللو ال فيك . هيلإ تفتلت ال
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 : لاقي نأ ىقب . ىراق ىلع الم خيشلا انالوم لاق امك عوضوملا اذه

 نيرمألا يأ ىردن ال نحن .هتلاسر نع ىراق ىلع الم عوجر ىلع

 ىراق ىلع الم نذإو ؟ةلاسرلا ىهأ «لّوعملا هيلع نوكيل رخأتملا

 هلاق ام مأ (مهنع هللا ىضر) نيدلاولا ةاجنب لوقلا نع عجر دق نوكي

 رافكلا نم امهنأب لوقلا نع عجر دق نوكي نذإو ؟افشلا حرش ىف

 : لوقن ةطقنلا هذه نع ملكتن ذإو ءامهناميإب لوقلا ىلع ممصو

 ىلع امأ ءافشلا ىلع همالك رخأتملا نأ ريدقت ىلع رهاظ رمألا

 ءاّبعص رظنلا ءىداب ىف ودبي رمألاف ةرخأتملا ىه ةلاسرلا نأ ريدقت

 ةياغ ىف هاري لمأتلاو رظنلا نم هظح عوضوملا ىطعي ىذلاو
 مالسإب لوقلا نأ افشلا ىلع هحرش ىف حرص خيشلا نإف « ةلوهسلا

 نم روهمجلا هيلع ام وهو «ةمألا نم ةلجألا نيب هيلع قفتم نيدلاولا
 هنمضتت ىذلا يناثلا لوقلا ىلإ اذه نع عجر ول نذإو «تاقثلا

 روهمجلا هيلع ىذلاو «ةلجألا هيلع قفتا امل اًملاخم نوكي ةلاسرلا

 ةلجألا هيلع قفتا ام هلئاق هيف فلاخي لوقل ةميق ىأو «تاقثلا نم

 ةيحان ىف ةمألا نم تاقثلا روهمجو ةيحان ىف لوق هنإ ؟ةمألا نم

 نم هنالطب ام لاقو «قحلا نع عجر دق نوكي نذإ هنإ . ىرخأ
 هللا ىضر  ةفينح ابأ نأ اذه ىلإ تفضأ اذإف .تاحضاولا حضوأ

 لوق لطب (مالسإلا ىأ) ةرطفلا ىلع اتام نيدلاولا نإ : لوقي  هنع

 مل ىلع الم نإو ؟مظعألا مامإلا نم ىلع الم نيأو ىراق ىلع الم
 ىلإ ةبوسنم ةفرحملا ةملكلا كلت ىأر نأ دعب الإ هتلاسر بتكي

 دمك



 ىبأ ىلع اًيكتم بتك ام بتك اهآر املف  هنع هللا ىضر  مامإلا

 ةفرحم اهنأو ءاهنع باوجلا مدقت دقو «هيلإ اًدنتسمو «ةفينح
 ىف  تاقثلا فلسلا ةمئأ دحأ وهو ىسولآلا ركذ دقو ءاهل لصألا

 ناميإب لوقلا نأ «نيدجاسلا ىف كبلقتو» : ىلاعت هلوق دنع هريسفت
 انأو» :هصناام لاق مث «ةنسلا لهأ ةّلجأ نم ريثك لوق ِةلَي هيوبأ

 مغر ىلع  امهنع هللا ىضر  امهيف لوقي نم ىلع رفكلا ىشخأ
 . كلذ دضب هبارضأو ىراقلا ىلع فنأ

 ناك دقلو «نيملاعلل ةمحر ِلِلكلَي هيبن لعج ىلاعت هللا نإف دعبو

 امهنيعأب هايأر نيذللا بهل ىبأو بلاط ىبأ هيمعل ىتح ةمحر هللاو

 . اتام ىتح هب رفكلا ىلع اممصو امهينذأب هتوعد اعمسو

 هللا نأ ربخت ةيوبنلا ةنسلا تءاج ِدلِكَي هنم امهتبارقل نيذه نإ
 ىف ىناثلا نع ففخي هنإ : لاقيو ءامئاد باذعلا لوألا نع ففخي

 هورهاج نيذلا رافكلا لكل ةمحر هللاو ناك لب . تاقوألا ضعب
 تنأو مهبذعيل هللا ناك امو» : مهيف لوقي ىلاعت هللا نإف .بيذكتلاب

 ىلع اتام دقو هيدلاول ةمحبر كب نوكي ال فيك نذإ 'مهيف

 ةمألا روهمجو (هنع هللا ىضر) مظعألا مامإلا دقتعي امك ةرطفلا

 , ؟0(0) تاقغلا

 )١( مالسلاو ةالصلا هيلع ىفطصملا ىدلاو وحن بجي اميف مالكلا ةصالخ) ( .

 نيذللا نيميركلا نيوبألا نأشب هررقو هيلإ بهذ اميف ( هللا همركأ ) فلؤملا نسحأ دقل
 اهعيمج تامحرلا لصأو اهلك راونألا عبنم امهنم جرخ . -
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 ىبنلا ةمرحل ريقوتلاو بدألا ىلإ صلخن ىتح اهيلإ هيبنتلا بجي طاقن ةدع تيقب نكل -
 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نيمألا

 ةوبنلا ماقم ىلع ًالواطت دعي ةاجنلا مدعب لككهيوبأ ىلع مكحلا ىف ضوخلا نأ ىرأ : ًالوأ
 لهأ دنع ًامولعمو ًاملسم امهتاجنب ملعلا نوكي نأ ىغبني ناك لب هِي هترضحل ءاذيإو
 ىف شيعن اننأ الإ ةلأسملا هذه نع ةباتكلا ىلإ فلؤملا عفد امو ثحب ىلإ جاتحي الف ناميإلا
 قلعت ىتلا ةهبشلا ليزن نأ ًاعيمج انيلع اًمازل ناكف ءايعدألا هيف لواطتو ءافجلا هيف رثك رصع

 . سانلا ءالؤه اهب

 ثيداحأو ةذاش رابخأب اهتضراعم ىلإ أجلن فيكف امهتاجن تبثت ةيعطقلا ةلدألا : ايناث
 ؟داحا

 هب كسمتي ربخ وأ صن * ًالوسر ثعبن ىتح'نيبذعم انك امو # : ىلاعت هلوق دعب له
 . اهتيؤر نع هبجحي ءىش هسفن ىف وأ قئاقحلا نع ًايماعتم ناك نم الإ مهللا ؟دحأ

 مث « نولفاغ اهلهأو ملظب ىرسقلا كلهم كبر نكي مل نأ كلذ » : ىلاعت هلوق كلذكو
 هنود نم ةهلآ اوذختا نيذلا رافكلاو نيكرشملا بذعي ال هللا ناك اذإ !! لءاستن اولاعت

 عم ؟ الوسر مهيلإ ثعبي ىتح « هنطابو مثإلا رهاظ اوفرتقاو رمخلا اوبرشو مانصألل اودجسو
 مهيلع ميقي لوسر مهاتأ اذإ ! الإ نيبذعمب اوسيل مهف مهلاعف ءوسو مهرفكو مهكرش تبث هنأ
 دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الثل نيرذنمو نيرشبم ًالسر » : لوقي ذإهللا قدصو ةجحلا

 نأ اقحتسا بنذ ىأب « رانلا ىف ِةِكَي هيوبأ نأب لوقي نم هب ىدحتن ىذلا لاؤسلاف « لسرلا
 نأ دحأ عيطتسي له ؟ نيرفاك وأ نيكرشم اناك امهنأ تبثي نأ عيطتسي له ؟ رانلا ىف انوكي
 . ؟انزلا افرتقا وأ رمخلا ابرش وأ اهل ادجس وأ مانصألا ادبع امهنأ تبثي

 ةراهطو امهلاعف بيطو امهتافص مراكم ىلع لدي ام دجي ريسلا بتك علاطي ىذلا لب

 عطقن انلعجي امم رجحل ٌدوجس وأ نثول ٌميظعت امهنع لقني ملو .امهلقع ةحاجرو امهلصأ
 . هلالج لج قلاخلا ديحوت ىهو اهيلع سانلا هللا رطف ىتلا ةرطفلا ىلع اناك امهنأب

 وه امهبنذ له .رافكلا عم دولخلا الو رانلا لوخد هب ناقحتسي ءىش امهيلع تبثي تبغي ملف ًاذإ

 . ! راصبألا ىلوأ اي اوربتعا ؟ امهنيب نم ةادهملا ةمحرلا جورخ

 تاحبوفلا نم رشاعلا بابا ىف ةردفلا لهأ ىبرع نب نيدلا ىبحم خيشلا مسق دقو اذه
 ةئيشملا تحت مهنأب ةثالثو ءاقشلاب ةعبرأو ةداعسلاب ماسقأ ةنسل مكح « ًامسق رشع ة ةثالث ىلإ
 ميسقتلا اذه تيأر ام ( 04 58 ص 7 ج) رهاوجلاو تيقاويلا ىف ىنارعشلا خيشلا لاقو «

 - . هريغ دحأل
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 ادلاو مسقلا اذه ىف لخديو  هبلق ىف هدجو رونب هللا دحو مسق - ١ .ءادعسلا امأف -

 لئس اذإ ناك ًاسق نإف « ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعسو ةدعاس نب سقك -ِكَي ىفطصملا
 ديعس امأو خلا ريسملا ىلع مادقألا رثأو ريعبلا ىلع لدت ةرعبلا : لوقي؟ هلإ ملاعلا اذهل له

 ىراخبلا حيحص ىف امك ميهاربإ نيد ىنيدو ميهاربإ هلإ ىهلإ : لوقيو دجسي ناكف ديز نب
 جزتمم ليلد بحاص سق لثم ىلاعت هللا دحو نم ىمسي :نيدلا ىبحم خيشلا لاقو ...

 الو اًعبات ال درو امك هدحو ةمأ ثعبي كلذلو ءاهيف ربتعاو تاقولخملا ركذ هنأل كلذو ركفب

 . ًاعوبتم

 الو ركف ريغ نم هعفد ىلع ردقي ال ىذلا رونلا نم هبلق ىف ىلجت امب هللا دحو مسق - ؟

 . هبر نم رون ىلع اذهف . لالدتسا الو رظن الو ةيور
 لَ دمحم انديس ةلزنم ىلع هرس ءافصو هرون ةدش نم علطاو هسفن ىف ىقلأ مسق 3

 ىأ ) هب نمآق ( هسفن ىف ىقلأ ىذلا ىأ ) هنامز ىلا مدآ نمز نم ًانطاب هتلاسر مومعو هتدايسو

 ناك نمفأ # : ىلاعت هلوق وهو هبر نم ةئيبو هنم ةداهش ىلع بيغلا ملاع ىف 4 ِدِكَي دمحمب

 موي رشحي اذهف هل فشوك ام قدصب هبلق ىف هل دهشي ىأ ) هنم دهاش هولتيو هبر نم ةنيب ىلع
 . ولك دمحم ةينطاب ىفو هفلخ نم ءايض ىف ةمايقلا

 ناك نإو ... ميهاربإ ةلم عبتا وأ رصنت وأ دوهت نمك همدقت نمم قح ةلم عبتا مسق -5

 ىبنلا كلذ عبت عم رشحي اذهف « هيلإ اثوعبم لوسرلا كلذ نكي مل ذإ هيلع بجاوب سيل كلذ
 . ةمايقلا موي

 مل نإو قدصو هب نمآف لَو دمحم انديس فرش فرعف ءايبنألا بتك ىف علاط مسق - ©
 نب ميكحك قالخألا مراكمب ىتأ دق ناك نإ اميسال مدقت نمم طق ىبن عرش ىف لخد نكي

 . ةعيرشب نيلماعلا عم ال كي دمحم انديسب نينمؤملا عم رشحي اذهف هبارضأو مازح
 . نارجأ هلف هب نمآو ِْكَي دمحم ةلاسر كردأو ( هيلإ لسرأ ىذلا ) هيبنب نمآ مسق -1
 . ءايقشألا امأو

 ١- قلطم ىقش كلذف ديلقت نع لب رظن نعال لطع مسق .
 . ىقش كلذف رظن ءاصقتسا نع ال كرشأ مسق -"

 . ىقش كلذف ديلقت وأ رظن ءاصقتسا نع ال تبثأ ام دعب لطع مسق

 . ىقش كلذف ضحم ديلقت نع كرشأ مسق -4

 - . ةثيشملا تحت وه نم امأو
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 -١- هتوق هيطعت ىذلا دوهجملا لذب عم قحلا قيرط هيف أطخأ رظن نع كرشأ مسق .

 اهفعض عم اهيلع وه ىتلا ةوقلا ىصقأ هيف غلب رظن نع تبثأ ام دعب لطع مسق # ١
 . هقوف نمل ةبسنلاب

 نع هجازم فعضل هيلإ رظنلاب روصقلا كلذ رصاق رظن نع دوجوب رقي ملف لطع مسق
 .ها . كي دمحمو ىسيع نيبو حونو سيردإ نيب تارتفلا ماسقأ هذهف . هريغ ةوق

 اوناك ( مهنع هللا ىضر ) بلطملا دبع هّدجو لب نيفيرشلا نيوبألا نأ ىلع لدي اممو اذه
 هشيجب ةهربأ ءاج امانع بلطملا دبع لاق دقف ريسلا بتك ىف مهنع ءاج ام ديحوتلا ىلع

 ردصي لوقلا اذه لثم لهف . هيمحيس ابر هل نإف تيبلا امأو ىل اهنإف لبإلا امأ : ةبعكلا مدهل
 ءاجو . ةبعكلا لوح تناك ىتلا ةهلآلاو مانصألا ىلإ هجوت دق ناك الإو ؟ نثو دباع كرشم نع

 امل كلذو لبإلا نم ةئام هيطعت نأ ىلع اهسفن نع ةأرما هتدوأر امل ِةِكَي ىبنلا دلاو هللا دبع نع

 . لاقف ِهلكَي ههجو ىف ةوبنلا رون تأر

 هنئييتسأف لح ال لحلاو هنود تامملاف مارحلا امأ
 ؟هنيغبت ىذلارمألاب فيكف هلئيدو هضرع ميركلا ىمحي

 نولعفي نيذلا مانصألا ةدبع نيكرسثملا نع ردصي نأ نكمي ال عيفرلا قلخلا اذه لثمف

 . اذه نم ءىش نع نوعفرتي الو حيبقو ركنم لك
 امم ريثكلا هتدالوو لَك هلمح نأش ىف رابخألا نم ( اهنع هللا ىضر ) ةنمآ همأ نع ءاج امو

 . ماشلا روصق هل تءاضأ اهنم جرخ ًارون نأك تأر اهنأ ريسلا بتك هتلقن
 كنإ : اهل لاقف ناظقيلاو مئانلا نيب تآ اهتآ اهنأ هدنسب ىدقاولا نع دعس نبا هجرخأ امو

 صئاصخلا «دساح لك رش نم دحاولاب هذيعأ» : ىلوقف « اهيبنو ةمألا هذه ديسب تلمح
 ؟ ةدحوم ةنمؤم تناك اهنع هللا ىضر اهنأ ىف ايفاك هلك اذه سيلأ ١ ج ىطويسلل

 بلاط ىبأ ىف هلوأت نم مهنمو هذوذشب ءاملعلا مكح ثيدح درجمل هلك اذه دعب لهف

 ؟ انلوقع ىغلنو ةيعطقلا ةلدألا كرتن

 داحآلا نم نيثيدح ىف رانلا ىف ِةِلَي بيبحلا ىدلاو نأب نيلئاقلا لالدتسا رصحني : ًائلا
 : ذاشلا

 ملف ىمأل رفغتسأ نأ ىبر تنذأتسا » : ًاعوفرم ةريره ىبأ نع ملسم ثيدح : ( امهلوأ )

 . « ىل نذأف اهربق روزأ نأ هتنذأتساو « ىل نذأي

 - . رومأل رانلا ىف ب هتدلاو نأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتسيالو

 مكن



 موقي نأ نع هاهن هنأل ةرفاك تسيل اهنأ ىلع لدي اهربق ةرايزب كي هلوسرل ىلاعت هنذإ -١-
 . ةيآلا « هربق ىلع مقت الو ١ : ىلاعت هلوقب نيقفانملاو رافكلا روبق ىلع

 طابنتسا وه امنإو رانلا ىف ِةِكَي همأ نأب حيرصت ذاشلا ىنظلا ثيدحلا اذه ىف سيل - ؟

 . بولقلا ىف ضرم هئعبم ميقس
 مل هنأ لمتحي هنأل اهرفك وأ اهكرش ىلع همأل رافغتسالاب كي هل نذإلا مدع لدي ال - .

 مهنأب نولتاقي نيذلل نذأ» : ىلاعت هلوقك كلذ دعب هل نذأ مث تقولا كلذ ىف هل نذؤي
 ىل نذؤي مل :لوقيف رافكلا لاتق ِةِكَي ىبنلا نم بلطي ناك كلذ لبق هنأ عم ةيآلا * . .اوملظ

 بنذأو أطخأ نمم (اهنع هللا ىضر) همأ نأ مهوت عفرل نوكي رافغتسالا نع ىهنلا نأ وأ «دعب

 . (ًالوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امو» : ىلاعت لاق «رافغتسا ىلإ جاتحيف باذعلا قحتساف
 ىَفق املف ( رانلا ىف ) : لاق ؟ ىبأ نيأ هللا لوسراي : لاق ًالجر نأ : ثيدح :( امهيناث)

 .هوجو نم ثيدحلا اذه ىلع باوجلاو . ملسم هاور ( رانلا ىف كابأو ىبأ نإ ) :لاقف هاعد

 ةغل ىف عئاشلا نم اذهو « بلاط ابأ همع ( ىبأ ) : هلوقب دارأ ِِلَك ىبنلا نأ لمتحي - ١

 ميهاربإ كئابآ هلإو كهلإ دبعن اولاقإل : ىلاعت هلوق كلذ نمو ًابأ معلا ةيمست برعلا
 . (مالسلا امهيلع) بوقعي مع ليعامسإف « ةيآلا * . . ليعامسإو

 : ىفطصملا ىدلاو ىف افنحلا كلاسم ىف ىطويسلا خيشلا هنع لاق ثيدحلا اذه

 « تباث نع ةملس نب دامح هركذ امنإو « ةاورلا هيلع قفتي مل « رانلا ىف كابأو ىبأ نإ ٠ هلوق

 ربقب تررم اذإ : هل لاق نكلو رانلا ىف كابأو ىبأ نإ : ركذي ملف « تباث نع رمعم هفلاخ دقو

 ثيح نم تبثأ وهو « ةتبلأ رمأب كي هدلاو ىلع اهيف ةلالد ال ةظفللا هذهو « رانلاب هرشبف رفاك
 ريكانم ثيداحأ هل عقوو . هظفح ىف ملكت ًادامح نإو « دامح نم تبثأ ًارمعم نإف « ةياورلا

 هل جرخي مل مث نمو مهوف اهب ثدحف ظفحي ال دامح ناكو « هبتك ىف اهّسد هبيبر نأ اوركذ

 . تباث نع هتياور نم الإ لوصألا ىف ملسم هل جرخأ الو «٠ ًائيش ىراخبلا
 تباث نع هثيدح نم الإ لوصألا ىف دامحل ملسم جرخ ام : لخدملا ىف مكاحلا لاق دقو

 نم ءىش ركنتسا الو هظفح ىف ملكتي ملف رمعم امأو « ةفئاط نع دهاوشلا ىف هل جرخأ دقو

 ثيدح نم درو ثيدحلا اندجو مث تبثأ هظفل ناكف ناخيشلا هل جيرختلا ىلع قفتاو هثيدح

 نم ىقهيبلاو ىناربطلاو رازبلا ىورف . سنأ نع تباث نع رمعم ةياور لثمب صاقو ىبأ نب دعس
 هللا لوسرل لاق ٠ اًيبارعأ نأ : هيبأ نع دعس نب رماع نع . ىرهزلا نع دعس نب ميهاربإ قيرط
 - خلا . رفاك ربقب تررم امثيح : لاق ؟ كوبأ نيأف : لاق رانلا ىف : لاق ؟ ىبأ نيأ كي

 هكاد



 هريغ ىلع هميدقتو ظفللا اذه ىلع . دامتعالا نيعتف « نيخيشلا طرش ىلع دانسإلا اذهو -

 وه نم ةقثلا هيف فلاخ ام هنأب ذاشلا ثيدحلا ءاملعلا فرع دقو اذه «افنحلا كلاسم» ها

 ىذلا لاكشإلا عفتري اذهبو . ملسم حيحص ىف مدقتملا ثيدحلا ىلع قبطني اذهو هنم قثوأ

 نم ىلاعتو هناحبس هللاب ذوعن ءرانلا ىف ِةِكَي ىفطصملا ىدلاو نأب مكحلا ىف نيريثكلا عقوأ

 | . هيلإ بوتنو ىلاعتو هناحبس هرفغتسنو عينشلا لوقلا اذه
 مهل نيعباتلاو يي هللا لوسر باحصأ هكلس ام رومألا هذه لثم ىف كلسن نأ انيلع : ًاعبار

 عوقولا نم انسفنأ ظفحن نأو ماصخلا ءوسو لوقلا وغل نع فكن نأو نيدلا موي ىلإ ناسحإب
 . ناتهبلاو للزلا ىف

 كك



 ىفطصملا ىدلاوايإ ىدلاواي

 : نيميركلا نيوبألا ىف «ىبتك نيمأ دمحم ديسلا ةمالعلا لاق

 تالامكلا تلن ىفطصملا دلاو اي
 تآللو ىضاملل ريخلاب تئجو

 تعمج دقو لضف نم تلن ام لثم ام
 تاذلا لماك نباب رخافملا كل

 ةبقنم ءابآلا ىلع تومس دقل

 تاومسلا ىف ًاليمج ًاركذو ىربك
 ًافرش تَّصّصخ نم ةنمآ لعباي

 تائيطخلا لك نع هللامكامح

 ةزجعم هللا لو سربامتتنمآ

 تانج سودرف ىف نآلا امتنأو

 ىنب مامإلا ّىطويسلا تيأر دقو

 تاياورلا ىوقأ نم ملعلا نم ًانيب
 تدغ نيدلاولا ةةجن نإ :لاقو

 تابثإو تاداس قيقحتب ًاقح

 اهب فلت تعش نإ هلئاسر رظناف
 تالاسرلا كلت ىلع نيقيلا رون

 هك



 ىدنتسمو ًاقح ىدقتعم كاذو

 تاماقملا لك ىف بصانملا ىلعأ

 ترضظن ىتلا ىهو ةنما لعبايب

 تافاسملا دعب ىلع مآشلا رون

 ةمّركم نايدألا ىلإ ىدهأ ناك نم

 تايدهلا ىنسأ مهتيدهأ تنأف

 هل سبيل هللا ءاطع نإف رشبأ

 تارسملا عاونأب ىتأيو دح
 رشب نم هللا لضفب ىلوأ تنأو

 تايزسملا كيتاه ضعب اوغلبي مل
 اهل ىُهف قلخلا ريخ مأاذكهو

 تاءارسقلا عبسلاب ءاج نم عضوب

 اهرسيأ ٌمُجلا تازجعملاب ءاجو

 تادامحلا ميلستو هايملا عبن

 كش



 ىأرف ىقتراو ءامس لك فاطو
 تاجاسنملا ليل ىف هللا ملكو

 اًدإاه يف كشللام قحلاو هاذه

 تاراغم نم وأ مصاع أبجلم نم ]

 ةنلنار نينثإلا ةليل ىأر ناي

 تايسدنس بايث ىف هعضو نم

 ] ةيلاح نينثإلا هليل ىأر نماي
 تايرهوج دوقعب هركذ نم

 ةدلاخ نينثإلا ةليل ىأر نماي

 ًابسن ىرولا تقف دق قلخلا فرشأ اي
 تاَّدَحو ًادادجأو امأو اب

 ] هل ناكو سايلإ بلص ىف تيب
 تادايسلا ىف ليمج ركذ كاذب

 نم لوأ ومو اندُب تيبلا ىلإ ىدُمأ
 تايقبسألا لضفب زافف ىدمأ

 داع داع دا دم داع داع داع دا داع



 ماسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ةايح

 اهوحنو ةيضرألا تافآلا نم همسج ظفحو

 « ىمثيهلا رجح نبا هيقفلا ظفاحلا مامإلا ثحبلا اذه ىف ب بتك

 ًاحرش . ىطيقنشلا هللا بيبح دمحم ةمالعلا اهحرشو « ءارغ

 . ةديصقلا دعب هرثكأ انركذ 0

 : ىهف ةديصقلا امأ

 لوقتنلاو ةلذألا ترتاوت

 ّىِرَط ريح ىفطصملا نأب
 دحل عاقب هنم مسجلا نأو

 ففصو لكب يمشاهلا ّنأو

 هيلإ ىتأيال دودلا نأو

 امحل ءاربغلا هل لكأت ملو
 تقو لك كئالملا هيتأتو

 ماع لك يح مث ٌمهوصو
 بيغ ءامب ةالصلل رهطيو

 سمخ ًةالص حيرضلا ىف ىلصي
 موي لك ضرعت لامعألا اذك

 لوقي ام فتصملا ىِصْخُي امف
 لوفأ هقّرْطَي سيل لاله

 لوبُذلا هسندجال دروك

 لولحلا هريغيال ليمج

 لوصو اهل سبل ٌُثافآلا اذك

 لوقأ ام تبثأو .ًامظع الو

 لوقيام عمستو .هييحت

 ليلجلا اهرمأي ثيح ربو
 ليحتسال لب هيلع زوحي

 ليلدلا درو اذباهيضقيو

 ٌليمي الو ٌلَمَيال ًاسيماود

 لوسرلا اهب َّرَسُي ىك هيلع

 ىف فالخلاو قاقشلا ةعفاد ناونع تحت ةلاسرلا هذه ةعابطب ملكلا عماوج راد ةبتكم تماق (1)
 . مهروبق ىف ءايبنألا ةايح

 دككم



 وعدي ماق ًاحالص تناك نإف

 وعديوهف كلذ ريغألإو
 ًاقحهتمض ىتلاهتعقبو

 اياوّطلا مض ىذلا دحللا اذك
 ضرأو تاومس نم لضفأو

 نع تانج نمو شرع نمو
 ايح هارت فيرشلا ربقلا ىفو
 ًاقح كاذك ءايبنألا لكو

 ضرأب مهرباقم ملعت ملو
 ٌراخم مث ؟ ًاضيأ نورُبَح ىفو
 رح ىح هنأ الولو

 اقح هيلإ سومشلا تعس امل
 ب هيلإ جيجحلا ناك امو
 ىداني ىداولا ىف قونلا كاذك

 هيلإاقوش اهباقر دمت

 هيلع اودفو اذإ مهاقليو

 هيلع اولص اذإ مهعمسيو
 هطباذهدقتعي مل نمو

 لوقي ام لبقيل ىلوملا ىلإ
 ليلجلا حفص دقو اهرفغيل
 ليطتست نانج نم ضاير

 ليزنلا هب لح نيح فرشت
 لوجت كالفقأب كالمأو
 ليزج ريخ اهب سودرفو
 لوصو هل عاقبلا لك ىلإ
 ليلظ لظ مهل ثادجأب
 لوسرلا نكس ام ريغ انيقي
 ليلخلاو مرك لسرهب
 لوحفلا لقن امك كاردإب

 لوزت وأ علطت نيح ملست
 لوّبق هل نوكي نأ وجريو
 ليقملا اهل باطو ىداحلا اهل

 ليسي ذإ ليسك اهعمدأو
 لوفُقلا محدزا اذإ مهرظنيو

 لولمايزصقف هينذأب
 لوهج قيدنز وهف ًانيقي

 -كا/-



 لومح ُثدشام مايألا ىدم تقو لك ىلص هللاه يلع

 ليسي ذإ ليس راطقألا نم ىنادت ام ةباحصلاو لآ

 ىمتيهلا رجح نبا ةديصق حرش

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةايح تابثإ ىف

 « ىطيقنشلا هللا بيبح دمحم خيشلا ةمالعلا ةديصقلا هذه حرش

 : ةيتآلا دئاوفلا هذه هنم تدفتساو ءاذه هحرش تأرق دقو

 هلوقو . نامزلا لوط ىلع سبيلاو فافجلا ىأ (لوبّذلا ) : هلوق
 هجرخأ امك . حاحصلا ثيداحألاب ىلوق تبث ىأ (لوقأ ام تبثأو)

 ءانه يئاسنلا ىور دقف .«ةعمجلا باتك» ىف هننس ىف يئاسنلا

 هللا نإ) : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نأ سوأ نب سوأ نع

 مهيلع ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح دق لجو زع

 . (مالسلاو ةالصلا

 ةالصلا هيلع يبنلا ةافو ركذ باب ىف هننس ىف هجام نبا هجرخأو
 هيلع هنع سوأ نب دادش نع ةعمجلا باتك ىف اًضيأ هاورو مالسلاو

 . دواد ىبأك امهريغ هاورو «مالسلاو ةالصلا

 ىأر لي هنأ اهتلمج نم ةريثك ثيداحأ ءايبنألا ةايح ىف ءاج دقو
 . كلذ ريغو «هربق ىف ىلصي ىسوم

 ك4



 هنأل ةوبنلاو ةداهشلا نيب هل عمج هنأل ىأ (قازرأب هيتأتو ) : هلوق

 ةايح نوك عم ِةِلَي هتداهشل ًاببس تناك ربيخ ةلكأ نأ هنع تبث
 .ءادهشلا ةايح نم ىلعأ مهروبق ىف مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا

 ءايحأ لب ًاتاومأ ليبس ىف اولتق نيذلا نبسحت الو» : ىلاعت لاق دقو

 ءايندلا ةايحلا قزر ىلع ًاروصقم سيل قزرلاو «نوقزري مهبر دنع

 : «لتق وأ تام نإفأ» : ىلاعت هلوق ريشي مسلاب ًالوتقم هنوك ىلإو
 رهاظلا بسحب هشارف ىلع تام ناك نإ هنأ ىلإ ةراشإ اهيفف «ةيآلا
 .رمألا سفن ىف عقاولا بسحب لوتقم وهف

 هريغو وه هتايح نم تبث امل ىأ «تيبلا :جح مث موصو» :هلوق

 كلذ نم مزلي الو 2 مهنادبأب ةيقيقح ةايح مهروبق ىف ءايبنألا نم

 نأل «نييويندلا بارشلاو ماعطلا ىلإ ةجاتحم مهنادبأ نوكت نأ

 مهروبق ىف ءايبنألا ةايحو ةيخزربلا ةايحلا ىلع مالكلا

 ىتلا انتايحك اهنأ نونظيف مهروبق ىف ءايبنألا ةايحب دارملا مهف ىف سانلا نم ريثك ءىطخي
 ةلأسملا هذه ررقن ذإ اننإو . ضارتعالاو راكنإلاو سبللا ىتأي انه نمو ايندلا هذه ىف اهشيعن

 : لوقن

 ؟ توملا ىنعم ام : ًالوأ

 دوجو الو ىلب دق مدع وأ مودعم تثيملا نأو ةايحلا مدع وه توملا ىنعم نأ نوريثكلا نظي

 ةيعرشلا ةيحانلا نم مهفلا اذه نأ ةقيقحلاو ٠ مهفلا ءوسو طبختلاو طيلختلا ءاج انه نمو هل
 !! ... ضحم أطخ عطاقلا صنلاب ةتباثلا

 ... ةايحلاو توملا قلخ ىذلا » : ىلاعت هلوقل ىمدع ال ىدوجو رمأ ًاعرش توملا موهفمف
 ىلإ ملاع نم لاقتنا ىه توملا ةقيقحو ( ّيمدع ال يدوجو رمأ وهو قولخم توملاف ةيآلا «

 توملا مكنيي انردق نحن # : ىلاعت لاق امك ةأشنب ةأشن ليدبتو «ةايح ىلإ ةايح نمو ملاع
 - . © نوملعت ال اميف مكئشننو مكلاثمأ لدبن نأ ىلع نيقوبسمب نحن امو

 دكقع



 مرك ) ىلع مامإلا نع ىوري ام ريشي اذه ىلإو متأو لمكأ توملا دعب ةايحلا نوكت دقو -
 : هلوقب ( ههجو هللا

 . « اوهبتنا اوتام اذإف ماين سانلا »

 لكل ةماع ىهو « ةيخزربلا ةايحلاب ىمسي ام ىه توملا دعب ىتلا ةايحلا هذهو : ايناث

 . مهداسجأ تينفو مهماسجأ تيلب نإو مهيصاعو مهعئاط , مهرفاكو مهملسم سانلا

 : نوكت يهف اذه ىلعو

 ثيدحو فلؤملا هركذو ةريره وبأ هاور ىذلا ملسم ثيدح كلذ ىلإ راشأ امك « ءايبنألل

 ىف ىلصي مئاق هنأو مالسلا هيلع ىسوم انديس ةايح ىف كلام نب سنأ هاور ىذلا كلذك ملسم

 . ثيداحألا نم كلذ ريغو هربق

 ءايحأ لب تاومأ هللا ليبس ىف لتقي ْنَمِل اولوقت الو 9 ىلاعت هلوق حرص امك « ءادهشللو

 دنع ءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس ىف اولتق نيذلا نبسحت الو # : ىلاعت هلوقو * نورعشت ال نكلو

 «ءادهشلا نم ةايح لمكأو ةلزنم ىلعأ ءايبنألاف ءادهشلا ىف اذه ناك اذإو « نوقزري مهبر

 ايشعو اودغ اهيلع نوضرعي رانلا # : لوقيف نوعرف موق نع ميركلا نارقلا انثدحي : رافكللو
 جرخأ دقف : نيبنذملاو ةاصعللو .# باذعلا دشأ نوعرف لا اولخدأ ةعاسلا موقت مويو

 ىف نابذعي امو نابذعي امهنأ ربخأف نيربقب رم ِهكَي ىبنلا نأ : ( هنع هللا ىضر ) ىراخبلا
 . ؟ةايح هيف سيل نم بذعي لهو . ثيدحلا « ريبك

 ةرياغم ىويندلا قلعتلل رياغم قلعتلا نم رخآ عون خزربلا ىف ندبلاب حورلا قلعت : ًاشلاث
 امك هيضتقي ال نطوملا اذه ىف ندبلا نأ ىأ « ندبلا لبق نم ال حورلا لبق نم نوكي ةيلك

 هعبتي امو ىوقلاو تالآلا كلتب الو فيلأتلاو ةينبلاب طورشم ريغ ناك اذلو « ايندلا ىف هاضتقا

 سفنلا قلعتل هدعأ فيكو همأ نطب ىف نينجلا هللا ًأشنأ فيك لمأت نمو « كلذك ةايحلا نم

 سكع ىلع ةأشنلا هذه نأو ىويندلا قلعتلل رياغم هراثآو ىخزربلا قلعتلا نأ فرع خلا . .هب
 دنعف دعب وأ برق « قرفت وأ ىقب ندبلا ناك امهم ضحم ىناحور قلعت وهف « ىلوألا ةأشنلا

 نأ دبال باذعلاو ميعنلاف « هباذعب وأ هميعنب اهتطساوب رعشي ةيخزرب ةايح ايحي هب حورلا لاصتا
 ةيسدقلا بلاطملا عجار ) . صاخلا هنطومبو هب نيقئال اروعشو ةايح رعاش ىح ىلع اعقي

 - . فولخم نيئسح دمحم ( ةينوكلا اهراثأو حورلا ماكحأ ىف

 الع



 مهعئاط « مهرفاكو مهملسم سانلا لكل ةماع ةيخزربلا ةايحلا تناك اذإ : ًاعبار -
 ىف اهنم متأ ءايبنألا ىفف ةتوافتم ةايح ىهف رخآلا عونلا رياغت عون لك ةايح نإف « مهيصاعو
 نوكرتشي ًاعيمج مهنكل ريغلا كلذ ىف توافت ىلع مهريغ ىف اهنم متأ ءادهشلا ىفو ءادهشلا
 خزربلا نأل اهب سحن ال انك نإو عون لك ىف ةيقيقح ةايح ةايحلا هذهو «ةايحلا فصو ىف

 حضتي 2 ًابيغ اهب لصتي امو ةرخآلا رمأ هللا لعج دقو 2 انكاردإو انناهذأ نع لزعمب رخآ ءىش

 هيلإ برقأ نحنو « نورظنت ذئنيح متنأو موقلحلا تغلب اذإ الولف # : ىلاعت هلوق ةءارق دنع اذه

 الو نوري ال نورضاحلاو هبطاخيو تيملا نم حورلا عزني كلملاف # نورصبت ال نكلو مكنم
 .نوعمسي

 ةيخزربلا مهتايح ىف ءايبنألا هب زاتمي ام : ًاسماخ
 ١ فلؤملا اهركذ ىذلا ثيداحألا ىف درو امك ) مهداسجأ ضرألا لكأت ال ( .

 مهنأ ىلإ عجار وه امنإ مهتوم نأو مهريغ ةايح نم ىوقأو لضفأو لمكأ مهتايح
 . ءايحأ نيدوجوم اوناك نإو « مهكردنال ثيحب انع اوبيغ

 دقف « ةيخزربلا ةايحلا هذه رارسأ ضعب نع هدابع نم ءاشي نمل هللا فشكي دق : ًاسداس
 ربقلا نم هينذأب تقو لكل ناذألا عمسي ناك بيسلا نب ديعس نأ : ىنارحلا ةيميت نبا ركذ

 ريغ ىلإ . . جورخلا عيطتسي ال مايأ هثالث دجسملا ىف ثكم هنأل « ةرحلا ةعقو نمز فيرشلا
 عجار] . ريثكلاو ريثكلا كلذ نم ءاملعلا ركذ دقو نوحلاصلا ءايلوألا هعمسو هآر امم كلذ

 . [ةيميت نبال ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا

 الاد



 الو ءايحأ مالسلا مهيلع ةكئالملاف «ىلقع ال ىداع كلذ

 ماعط ىلع اًضيأ نيروصقم اسيلو بارشلاو ماعطلا ىلإ نوجاتحي
 . اهبارشو ايندلا

 اًبوجو ال اهب ًاذذلت اهيدؤي ىأ «ةالصلا ىأ «اهضيقيو» : هلوق
 تسيلو «سمخ ةالص حيرضلا ىف ىلصي» :هلوقو .هيلع
 مهتوم دعب مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نم ةرداصلا تاولصلا
 نم كلذ ريصيف ءاهب ذذلتلا ليبس ىلع لب «فيلكتلا ليبس ىلع
 ةنجلا لهأ نإ» :ًاعوفرم ملسم حيحص ىفو ؛مهل ميعنلا ةلمج
 . «سفنلا نومهلي امك ديمحتلاو حيبستلا نومهلي

 ىلإ هب ريشي «تيبلا :موي لك ضرعت لامعألا اذك» :هلوق
 نع هتاقبط ىف دعس نبا هجرخأ ام : اهنم كلذ ىف تدرو ثيداحأ

 نوثدحت مكل ريخ ىتايح» :السرم ىنزملا هللا دبع نب ركب

 ىلع ضرعت مكل ًاريخ ىتافو تناك تم تنأ اذإف مكل ثدحيو

 ترفغتسا ًارش تيأر نإو هللا تدمح ًاريخ تيأر نإف مكلامعأ

 .ها2)«مكل

 بي ىبنلا ىلع لامعألا ضرع ثيدح )١(
 ثيدحلا اذهو «حيحصلا لاجر هلاجر ثيدحلا اذه نع ؟ 5 /4 دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا رجح نبا ظفاحلا لاق

 صئاصخلا ىف ىطويسلا لاقو « حيحصلا لاجر هلاجر داتسإب 7917/١ راتسألا فشك ىف امك هدنسم ىف رازبلا هاور
 « ديج هدانسإ ( 7417 / ) بيرثتلا حرط ىف  نيدلا ىلو هنباو نيزلا  نايقارعلا ناظفاحلا لاقو حيحص هدنس 48١7

 نكل ٠ هتحص نايب ىف ةلاسر ىرامغلا هللا دبع خيشلا فنصو ( فلؤملا ركذ امك ) لسرم نسح دانسإب دعس نبا هاورو

 موي ماوقأ ضوحلا نع داذي ٠ : وهو حيحصلا ىف رخآ ًاثيدح ضراعي هنأل ثيدحلا اذه فعض نيرصاعملا ضعب ىعدا
 . ىراخبلا هاور ' ىدعب لدب نمل ًاقحس :لوقأف : كدعب اوثدحأ ام ىردت ال كنإ : ىل لاقيف « ىتمأ براي لوقأف ةمايقلا

 مه نوداذي نيذلا نإ : لاقف , "80 ١١/ ىرابلا حتف ىف رجح نبا ظفاحلا موصزملا ضراسعتلا اذه نع باجأ
 نيثيدحلا نيب عمجي !ذهبف ةقيقح هتمأ نم مهجورخل ايندلا ىف هيلع مهلامعأ ضرعت ال ءالؤهف نودترملاو نوقفانملا
 . ضراعتلا ىفتنيو

 الاد



 امك موي لك ىف كلذو «ريغصلا عماجلا حرش ىف ىزيزعلا لاق
 عم ًاضيأ هيلع ضرعتو «هتايصوصخ نم هدعو «فلؤملا هركذ

 . هظفلب ه١ سيمخلاو نينثالا موي ءابآلاو ءايبنألا

 خلإ نوثدحت : ىنعم ىف ريغصلا عماجلا ةيشاح ىف ىنفحلا لاق

 نم مكل ركذي ىأ مكل ثدحيو «مكيلع لكشي ام ىل نوركذت ىأ
 . هنم دارملا ها «مكنع ليزي ام ىلبق

 (ةنجلا ضاير نم ةضور ربقلا) هنع مص امل (ضاير) :هلوق

 فيرشلا هدسج تمض ىتلا هتعقبف كلذك ناك اذإو .,ثيدحلا

 . (ىلاعت هللا همحر) مظانلا لاق امك خلإ تانج نم ضاير

 . (تيبلا . . . ضرأو تاومس نم لضفأو) هلوق

 نأ ىلع اوعمجأو» : ةيندللا بمهاوملا ىف ىنالطسقلا لاق

 ىتح «ضرألا عاقب لضفأ ِةَي ةفيرشلا هءاضعأ مض ىذلا عضوملا

 «ضايع ىضاقلاو ىجابلاو ركاسع نبا هلاق امك «ةبعكلا عضوم
 لئاضف» ىف ىدوهمسلا ديسلا) هركذ امك ىكبسلا جاتلا لقن لب

 اهيف ربق ىتلا ةعقبلا ىأ) اهنأ ىلبنحلا ليقع نبا نع («ةنيدملا

 ىلع اهليضفتب ىناهكافلا حرصو « شرعلا نم لضفأ (ِهِكَي هللا لوسر
 مث تاومسلا عاقب نم لضفأو :(انأ) لوقأو ,.هظفلو «تاومسلا

 ضرع ول كلذ نأ هدقتعأ ىذلاو ءكلذل ضرعت نم ىرأ الو : لاق

 تفرش تاومسلا نأ ءاج دقو هيف اوفلتخي مل ةمألا ءاملع ىلع
 لا



 لضفأ ضرألا عاقب عيمج نإ : لئاق لاق ول لب «هيمدق ءىطاومب
 لب «دعبي مل اهيف ًالاح ِكَي هنوكب اهفرشتل تاومسلا عاقب عيمج نم
 نيرثكألا نع مهضعب هاكحو ه ا «نيعتملا رهاظلا ىدنع وه

 ىف فالخلا ركذ دعب لاق مث ءاهيف مهنفدو ءاهنم ءايبنألا قلخل

 هحراش لاق .(ةفيرشلا ءاضعألا مض ام ادع ام) ىأ «كلذ

 : هلوقب راشأ هركذ ام ىلإو ءاًعامجإ لضفأ هنإف : (ىناقرزلا)

 ام ضرألا ريخ نأب عسيمجلا مزسج
 اهاوحو ىفطصملا تاذ طح دق

 تلع اهنكاسب اوقدص دقل معنو

 )١( اهاوأم ىكز تكز نيح سفنلاك

 ١ ٍ عاقبلا نم ع )١( عاقبلا نم اهادع ام ىلعيِككَي ةفيرشلا هءاضعأ تمض ىتلا ةعقبلا ةيلضفأ .
 مهفي ىتح اهتاذل ال كي اهيف نكاسلا رابتعاب ةعقبلا هذه ةيلضفأ نأ ىلإ هيبنتلا بجي الوأ

 عضوم ىتح عاقبلا عيمج ىلع اهتيلضفأ نأشب ءاملعلا رباكأ لوقن نم فلؤملا هقاسام ضرتعملا
 لقن دقف ءاذه حضوي دئاوفلا عئادب ىف ميقلا نبا هلقن امو ٠ كلذ ريغو شرعلاو ٠ تاومسلاو ةيعكلا

 نا : لاقف ؟ ةبعكلا وأ ِةِكَي ىبنلا ةرجح لضفأ امهيأ لئس هنأ ةلبانحلا ةمئأ رابك نم ليقع نبا نع
 الو ندع ةنج الو هتلمحو شرعلا ال هللاو الف اهيف وهو تدرأ نإرو لضفأ ةبعكلاف ةرجحلا درجم تدرأ
 صا ج دئاوفلا عئادب رظنا] . « حجرل نينوكلاب نزو ول ادسج ةرجحلاب نأل ةرئادلا كالفألا

 . [ةرهاقلا ط

 دبع هللاب فراعلل [رهزألا هبتكمب  طوطخم] ةباجإلا نكامأ ىف ةبانألا ةدع باتك ىف ءاج : ايناث

 ٠ . ىنيسحلا ىنغريم ميهاربإ نب هللا
 ريخل كنإ هللاو ١ : ننسلا باحصأ ثيدح نع الاق ىنطقرادلاو هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا نأ

 لضف ىلع لدي ثيدحلا اذه «؛ تجرخ ام كنم تجرخأ ىنأ الولو هللا ىلإ هللا ضرأ بحأو هللا ضرأ
 نم لضفأ كلذ لب عامجإلاب اهنم مظعأ هنإف كي ةفيرشلا هءاضعأ مض ام الإ عاقبلا رئاس ىلع ةكم

 . عازن الب هاوح امو شرعلا
 . كلذ ىلع عامجالا افشلا ىف ضايع ضاقلا لقن دقو اذه

 دالك



 هاور ام كلذ ةلدأ ةلمج نمف «ًايح هارت فيرشلا ربقلا ىفو» : هلوق

 هللا ىضر سنأ ثيدح نم هححصو «ءايبنألا» باتك ىف ىقهيبلا

 وبأ هاور اذك «نولصي مهروبق يف ءايحأ ءايبنألا» : لاق ِِكَ هنأ هنع

 ةايح ىف اميظع اباتك ىقهيبلا فلأ دقو ىدع نباو رازبلاو ىلعي
 نبا ةمالعلا هل راشأ اميف ةحيرص ةريثك ةلدأ هيف عمج ءءايبنألا

 ىف مهتافرصت رئاسو «ءايبنألا ةايح١» نم ةديصقلا هذه ىف رجح
 ءايكذألا ءابنإ) اهامس كلذ ىف ةلاسر ىطويسلا لالجللو « مهروبق

 اهسرح ىتنازخ ىف ىهو ةيدنه ةعبطمب تعبط دقو «ءايبنألا ةايحب
 , 200 ا

 ءايبنألا ةايح نأ كشالو : ةيندللا بهاوملا ىف ىنالطسقلا لاق

 مهلضفأ كَ انيبنو «ةرمتسم ةمولعم ةتباث مالسلاو ةالصلا مهيلع

 هتايح نوكت نأ ىغبنيف كلذك ناك اذإو (عامجإلاو صوصنلاب ىأ)
 ىلإ انرظن نإ اميس الو : تلق ه | مهرئاس ةايح نم معنأو لمكأ
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هنع حص امك . ةيدوهيلا مسب لتق هنوك

 . (اقح كاذك ءايبنألا لكو ) : هلوق

 لَك دمحم انيبن لثم مهروبق ىف نولصي ءايحأ مهنوك ىف هيبشتلا

 ىفف «مهروبق ىف ءايحأ مالسلاو ةالصلا مهيلع ًاعيمج مهنأل

 قيقحتب نيسحلا انديس ناديم ركفلا ملاع ةبتكم ب رصم ىف تعبط اضيأ ةلاسرلا هذهو )١(

 . دومحم نسح نمحرلا دبع خيشلا

 تالق



 هنع هللا ىضر ةريره يبأ ةياور نم ِةِكَي ىبنلا نع ملسم حيحص
 «ىلصي مئاق ىسوم اذإف ءايبنألا نم ةعامج ىف ىنتيأر دقو» :لاق
 ميرم نب ىسيع اذإو «ةءونش لاجر نم هنأك دعج برض لجر اذإف

 دوعسم نب ةورع ًاهبش هب سانلا برقأ ىلصي مئاق مالسلا هيلع
 هب سانلا هبشأ ىلصي مئاق مالسلا هيلع ميهاربإ اذإو «ىفقثلا
 نم تغرف املف «مهتممأف ةالصلا تناحف [هسفن ىنعي] «مكبحاص

 هيلع ملسف رانلا بحاص كلام اذه : دمحماي لئاق ىل لاق ةالصلا

 .ها مالسلاب ىنادانف هيلإ تفتلاف

 سنأ ةياور نم مالسلا هيلع ىسوم لئاضف باب ىف ملسم جرخأو
 ىسوم ىلع تررم :لاق كي هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر كلام نبا

 ىفو . «هربق ىف ىلصي مئاق وهو رمحأألا بيثكلا دنع ىب ىرسأ ةليل
 ىلع تررم» : لكي هللا لوسر لاق :لاق ًاضيأ سنأ نع ملسمل ةياور

 . كلذ ريغ ىلإ . . ه | «هربق ىف ىلصي وهو ىسوم

 ىهو ةنكاس ةدحوم مث ةلمهملا ءاحلا حتفب «نورّبَح ىفو» : هلوق

 ةالصلا هيلع هنوكو «مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ةدلب

 مهيلعو هيلع فسوي هنباو بوقعي هنباو قاحسإ هنباو وه مالسلاو
 هيلع ناميلس مهيلع هانب ىذلا رئادلا لخاد ىف مالسلاو ةالصلا .

 وهو نآلا ليلخلا دجسم طسو ىف ىذلا راغلا ىف مالسلاو ةالصلا

 . ًاضيأ هريغ هب مزجو لخدملا ىف جاحلا نبا هب مزج امك ققحم
 تلك



 هترايزل مهلاحر دشب ءاملعلا ىأ «سومشلا تعس امل» :هلوق

 هتوم دعب هيلإ ةيعاسلا سومشلا مه ءاملعلاف «مالسلاو ةالصلا هيلع

 ٠ (لوفقلا محدزا اذإ مهرظنيو) هلوق
 صاخ لابقإ نع ةرابع» :هريغو ىنالطسقلا هلاق امك كلذو

 ءايندلا ملاع ىلإ ةيوبنلا رضحلا نم لصحي ىناحور تافتلاو

 لصحي ىتح «ةيرشبلا ةرئاد ىلإ لْزَنَو « ةيبارتلا داسجأألا بلاوقو
 ناك ول ىتح الماش ًاماع نوكي لابقالا اذهو «مالسلا در كلذ دنع
 لابقإلا كلذ مهعسول فلأ فلأ نم رثكأ ةحمل لك ىف نوملسملا

 نأ عيطتسأ ال ام كلذ نم تيأر دقلو «ىناحورلا تافتلالاو ىوبنلا
 . هظفلب ه | هنع ربعأ

 ا ا

 لالالا



 «هب حسصتلاو ىوبنلا كابشلا سم»
 الو ؛هيديب هحسمي الو فيرشلا ربقلا لبقي ال نأ رئازلل ىغبني

 وأ ةوسكلاب روتسملا زجاحلاب وأ هرادجب هرهظو هنطب قصلي
 بدألا فالخ لامعتسا نم هيف امل «هوركم كلذ لك نإف «كابشلا

 قيلي امب لهج هنأل «ةهاركلا ىفنيال كربتلا دصقو لكك هترضح ىف
 ىذلا باوصلا نإف «ماوعلا رثكأ هلعفي امب رارتغا الو «بدألا نم

 ىف ىوونلا هب حرص امك «هفالخ هيلع اوقبطأو ءاملعلا هلاق
 .هحاضيإ

 يف لاق «هحيجرت ىف « رهوجلاو حنملا ىف رجح نبا لاطأو
 ركذو ه ١ «ىراصنلاو دوهيلا ةداع اهليبقتو دهاشملا سم» : ءايحإلا

 . كلذ قفاوي ام ىنارعشلا باهولا دبع ىديس
 ذئنيحف ءاعرش ركنت ىتلا عدبلا نم كلذ نأ : ىنارفعزلا نعو

 اذهو ِةِِكَي هتايح ىف رضح ول هنم دعبي امك هنم دعبي نأ بدألا نوكي

 نيذلا ماوعلا ةلهجلاب رتغت الف «مدقت امك دمتعملا باوصلا وه

 «نيكلاسلا ةلق كرضي الو ىدهلا عبتا لب «هانركذ ام فالخ نولعفي

 قفاو اميف بدألاو « نيكلاهلا ةرثكب رتغت الو ةلالضلا قرطو كايإو
 اذه «ىعرش ليلد هلمشي نأ ريغ نم ناسنإلا هثدحأ اميف ال عرشلا

 .ءايلوألاو ءايبنألا دهاشم كلذ عيمج ىف فيرشلا ربقلاكو
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 ىف ةهارك الف قداص دجو وأ حيحص لاح هبلغ نإ . معن
 دصق كلذ ىف هل ناك نمف «هيلع ضارتعا هنع ردصي ام عيمج
 «كلذ هل زاج «حفاطلا بحلاو قوشلا طرف هيلع هلمحو «حلاص

 راسكنإلاو عوضخلا ماقم ىف فوقولا مدق ىلع وه نمل اميس
 بلقلاب عوضخلا بلطي امك ذإ ءراقتفالاو لذلاب فكألا عفرو

 . حراوجلاب كلذك بلطي

 اهباتعأو ةفيرشلا ةرجحلا بارتب ةيحللاو هجولاو دخلا غيرمت نإو
 رمأ هببسي ًايعرش ًاروذحم ىماع مهوت اهيف نومأملا ةولخلا نمز ىف

 ةبحملا بلغت دقف هلعاف ىلع ضارتعا الف «نسح بوبحم

 نوكيف هرصبو هرظن نع بجحلا عفرتف سانلا ضعب ىلع قوشلاو
 كلذ هجرخي ىتح هبيبحل سامملا ٌدْيَو مركملا ههجول دهاشملاك
 ىلاعتو هناحبس هللا انقاذأ «تالزانلا قئاقح ىلإ تاداعلا سايق نع

 . نيمآ همركو هدوجو هنمب انيرارذو انيلإ نينسحملاو كلذ
 امل هنأ نم (هنع هللا ىضر) لالب نع ءاج ام لمحي كلذ ىلعو

 ربقلا ىلع ههجو غرميو ىكبي لعج ماشلا نم ًامداق ِةِكَي يبنلا راز

 نعو «هيلع ىنميلا هدي عضو هنأ (هنع هللا ىضر) رمع نبا نعو

 . هيلع ههجو عضوو همزتلا هنأ (هنع هللا ىضر) ىراصنألا بويأ ىبأ

 -كءاقع



 نيذه ةدشنم لاقو تكبو اهنيع ىلع اهتلعجو فيرشلا هربق بارت

 : نيتيبلا

 ايلاوغ ناصزسلا ىدسم مشيالا نأ ٍدمحأ ةبرت مش نم ىلع اذام

 ايلايل ندع مايألا ىلع تّبَص اهنأ ول بئاصم ّىلع تبص

 ثيدحلا راد طاسب ىلع ههجو ىكبسلا مامإلا خيشلا عضو دقو
 ىلإ راشأ امك (ىلاعت هللا همحر) ىوونلا مامإلا مدق اهتسم ىتلا

 : هلوقب كلذ

 . ىوأاو وبصأ اهل طسب ىلإ ىنعم فيطل ثيدحلا راد ىفو
 ىواوتلا مداق هسم ًاناكم ىهجو رحب لانأ نأ ىلعل

 هتيحلو ههجو غرمي «ىركبلا نسحلا» هللاب فراعلا ىديس ناكو
 ضعب لاق . تا وحلو ؛ ليعامسإ رجحبو 0

 .اذه هع رجنلا مهل ىغبني مهريغو ءبذألا نوفرعي بألا

 نم مهضعب ل طبنتسا :(هللا همحر) رجح نبا ظفاحلا لاق نكل
 ميظعتلا قحتسي ب ام لك ليبقت زاوج دوسألا رجحلا ليبقت ةيعورشم

 امأو («بذدذألا باتك» نم مولعمف ىمدآلا ليبقت امأف . هريغو ىمدأ نم

 لكَ يبنلا ربنم ليبقت نع (هللا همحر) لبنح نب دمحأ لئس دقف هريغ
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 نبا بيطخلا ركذو ءاسأب كلذ ىف ري ملف «فيرشلا هربقو فينملا
 تلأس : لاق (هنع هللا ىضر) لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نأ : ةلمج

 ديري «كلذ لثم ربقلاب لعفيو ِةلَك ىبنلا ربنم سمي لجرلا نع ىبأ
 . كلذب سأب ال :لاقف «ىلاعت هللا ىلإ برقتلا كلذب

 نم (ةفرشملا ةكم ءاملع دحأ) ىنميلا فيصلا يبأ نع لقنو

 روبقو «ثيدحلا بتكو . فحصملا ليبقت زاوج : ةيعفاشلا ءاملع

 ىف حيرص هدعب نمو ظفاحلا ىنعأ مهلك ءالؤه لوقو «نيحلاصلا
 . دحأ لك نم اذه زاوج

 لعف زوجي هنإف ةهاركلا ىفاني ال «زاوجلاب روكذملا مهلوق معن
 ةهاركلا ىفنيال ءافشتسالاو كربتلا دصقو « 20 هوركم وهو ءىشلا

 . تملع امك بدألا نم قيلي امب لهج هنأل

 مجهتلا نع مهل ًارجز ةهاركلا ىفن ىف دصقلا كلذب ةربع الف
 ءالؤه لوق نأ اذهب تبثف . هيف مهل نذؤي مل امب ِةِكَي هماقم يلع

 ةدشو ةبحملا ىف قارغتسا هب نم ىلع ًاضيأ لومحم نيروكذملا
 لصحي ىذلا فغشلا نإف «كلذ ىلع هلمحي ىذلا ىف قوشلا

 هسفن ىف رمألا تاذل سيل ةهاركلاب نيلئاقلا نأ اذهب ( هللا همركأ ) فلؤملا دصقي )١(
 ١

 تفتنا اذه نمأ اذإف ماوعلاو ةلهجلا نم قيلي ال امو بدألا ءوس نم هببسب عقي امل امنإو

 . زاوجلا ىلإ رمألا داعو ةهاركلا
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 دق هينإف «هيلع مالي ال هلعفي ام نوكي هقرغتسي دق بحملل ىتح
 .. كلذ لعف هنم ثدحي نأب الإ ءاهعفد قيطي ال تالاح هيرتعت

 «كلذ ىف نذإلا ىلع لمحي ةبحملا ىف قارغتسالا نأ كشالو
 فلثتخت ساسنلاو «ميظعتلاو مارتحالا هلك كلذ نم دوصقملاو
 لكَ هنوري نيح سانأف َْلِكَو هتايح ىف فلتخت امك «كلذ ىف مهبتارم

 .نورخأتي ةانأ مهيف سانأو «هيلإ نوردابي لب .مهسفنأ نوكلمي ال

 م ظ ظ .ريخ ىلع لكلاو
 ةرضحل بجي امب افولا ةورذ» ىف ىدوهمسلا ديسلا هلك اذه دافأ

 نسحا ىف يهكافلاو رهو جلا» ىف رجح نباو «ىفطصملا
 0 0 . «لسوتلا

 دل دا دم دل دا دلع د1 دام دام د 1 9 07 3م ه1

 ا



 () لامعألا لضفأ نم ِةِكَي ىبنلا ةرايز»

 «ميقلا نبا ظفاحلا ىأر ىف

 : ةينونلاب ةروهشملا هتديصق يف ميقلا نبا ظفاحلا مامإلا لاق

 ناتنث ًالوأ ةيحتلا ايس لص ىوبنلا دجسملا انيتأ اذإف

 لاقو .اهيف بوغرم هليضفو اهيلع عمجم ةنس ِةَِْي ىبنلا ربق ةرايز : « هللا همحر ١ ضايع ىضاقلا لاق )١(

 دقف ىنرزي ملو جح نم : لاق ِةِْلَي ىبنلا نأ (هنع هللا ىضر) رمع نبا ثيدحل « ةبجاو اهنإ : ةيكلاملا ضعب

 لَ ىفطصملا قحل ةياعر ليمأ اذه ىلإ و ها . بجاو مرحملا كرتو « مرحم كي ىبنلا ءافج : اولاق « ىنافج
 ىذلا لَك دوجولا ديس ةرايزب كلاب امف « ًامومع تاومألا ةرايز انل نسو عرش ويب ناك اذإو «٠ هتمرحل ًاميظعتو

 مهنأ ولو » : ىلاعت هلوق ىف هيلإ ءىجملا ىلع انثح دق ىلاعتو هناحبس هللا ناك اذإو ؟ دوجو ريخ لك ببس وه

 ىف دحأ عزاني الأ ىغبنيف * اميحر اًباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف كوءاج مهسفنأ اوملظ ذإ
 ال برعلا نأل ٍيِكَي هتايحب صاخ *« كوءاج آل ئلاعت هلوق نأب ضعبلا ضرتعا دقو « اذه دعب ةرايزلا نأش

 ىلعف « قبس اميف كلذ نع انملكتو مهروبق ىف ءايبنألا ةايح تتبث دقل مهل لوقنف ٠ كتايح ىف الإ كءاج : لوقت
 امك  اهلامعأ هيلع ضرعتو هخزرب ىف وهو هنمأل رفغتسي كي هنإف كَ ًاتيمو ًايح هيلإ ءىجملا لمشت ةييآلاف اذه
 مامأ اًيبارعا ىأر هنأ يبتعلا ةصق ةبآلا هذه ريسفت دنع ( هللا همحر ) ريثك نبا ىكح دقو 7 ص . . هنايب قبس

 عفشتسميو لَو هب لسوتي مث ةميركلا ةيآلا هذهب هيلإ ءىجملل دهشتسيو ولتيو كي ىبنلا بطاخي دي ىبنلا ربق
 هصقلا : هينذل

 فتوت امف لاحرلا دشب الإ هتفاسم تدعب نمل ىتأتت ال ىهو ةنونسمو ةعورشم ةرايزلا تناك اذإو : اذه

 ؛ : ثيدحب ةرايزلا عنمب نوجتحي نيذلا ءالؤهو اًضيأ نونسمو عورشم وهف نونسملاو عورشملا رمألا هيلع
 نع ملكتي ال ثيدحلاف ميقس مهمهفو لطاب مهجاجتحا ثيدحلا « . . .دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشتال

 دجاسملا نم سيل وهو ءابق دجسم ىلإ هتقان بكري و ىبنلا ناك دقو ١ دجاسملا نع ملكتي امنإو روبقلا
 دجاسملا ىلإ لاحرلا دش نع ىهنلل ال « ةثالثلا دجاسملا ةيلضفأ نايبل درو ثيدحلا نا ىلع لدي امم ةثالثلا

 بجول ب هترايزل لاحرلا دش ىلع ضرتعي نم مهفي امك « ىظفللا ثيدحلا مومعب انذخأ ول اضيأو ٠ ىرخألا
 دقف نم الإ اذهب لوقي الو ةثالثلا دجاسملا ىلإ الإ هلك ملاعلا ىف لمعلا نع تالصاوملا رئاس فقوتت نأ

 هدنع تركذو ديعس ابأ تعمس :لاق بشوح نب رهش نع دنسملا ىف دمحأ مامإلا هجرخأ ام اذه ديؤيو . هلقع

 ةالصلا يغتبت دجسم ىلإ هلاحر دشي نأ ىطملل يغبني الا : هلك هللا لوسر لاق :لاقف روطلا ىف مالسلاو ةالصلا

 ناك نإو ثيدحلا نسح رهشو :رجح نبا ظفاحلا لاق ؛ىدجسمو ىصقألا دجسملاو مارحلا دجسملا ريغ هيف
 . [ةعبارلا ط ؟ 5175094 ص فلؤملل ميهافملا باتك ةدئافلا ديزمل رظنا] فعض ضعب هيف
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 اهعوشخو اهل ناكرأ مامتب
 لادصقن ةرايزللايثنا مث

 عضاخ ةفقو ربقلا نود موقنف

 قطان ىح ربقلا ىف« هنأكف

 ترتعاف ةباهملا كلت ٌمهتكلم

 اهئامب نويعلا كلت ترجفنو
 ةبيهب مالسلاب ملسملا ىتأو

 هحيرض لوح تاوصألا عفري مل
 شأ ربقلاب افئاطري ملو الك

 اهجوتم هئاعدب ىثنا مل

 ًاكسمتم ادغ نم ةرايز هذه

 ايزلا كيتاه لامغألا لضفأ نم

 ناسحإلا ىذ لعف بلق روضحو
 نافجألا ىلع ولو فيرشلا ربق

 نالعإلاو رسسلا ىف للذتم
 ناقذألا سكاون نوفقاولاف

 نافجتلا رش مئاوقلا كلت

 نامزألا ىلع تضاغ امل اطلو

 نامميإ ىذو ملع ىذ راقوو
 ناقذألا ىلع دّحجسَي ملو الك

 ناث تيب ربقلا نأك ًاعوب
 ناكرزألا ىذ تيبلا وحن هلل

 ناميإلاو مالسإلا ةعيرشب
 نازيملا ىف رشحلا موي ىهو ةر

 64١8١ : ص ميقلا نبال ةينونلا ةديصقلا»

 ةيوببللا ةرايزلا بادآ نم
 روصنملا نأ تبث دقف ِةِكَي هللا لوسر دجسمب هتوص عفري ال نأ

 : نينمؤملا ريمأ اي» :هل لاقف «هيف ًاكلام رظان «نينمؤملا ريمأ
 «ًاموق بدأ ىلاعت هللا نإف «ىوبنلا دجسملا اذه ىف كتوص عفرت ال
 كئلوأ هللا لوسر دنع مهتاوصأ نوضغي نيذلا نإ# :ىلاعت لاقف

 : ىلاعت لاقف ًاموق مذو ألا 4ىوقتلل مهبولق هللا نحتما نيذلا

 . ةحيحصلا ثيداحألا كلذ ىلع تلد امك هربق يف ِْقي هتايح توبثل ؛هنألف » :لوقي نأ ىلوألا ناك )١(
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 *نولقعي ال مهرشكأ| تارححلا ءارو نم كنوداني نيذلا نإ

 كلذل ناكتسماف . ًايح هتمرحك ًاتيم هتمرح إو . ةبآلا

 . 20 روصنملا

 روصنملاو كلام مامإلا نم ميظعلا بدألا اذه ىخأ اي رظناف

 دلبلا لهأ نم امتنك ول : فئاطلا لهأ نم نيلجرل لاق هنأ هنع هللا
 . لَو هللا لوسر دجسم ىف امكتاوصأ ناعفرت ًابرض امكتعجوأل

 ىضر) قيدصلا ركب ىبأ نع ىور . ىدوهمسلل افولا ةورذ ىفو

 الو ًايح ال ِةِلَي ىبنلا ىلع توصلا عفر ىغبنيال : : لاق هنأ (هنع هللا

 برض وأ دتولا دتو اذإ تناك اهنع هللا ىضر - ةشئاع نأو . ًاتيم

 لسرت فيرشلا ىوبنلا دجسملاب ةفيطملا رودلا ضعب ىف رامسملا

 ىضر ةشئاع تلعف امنإو : تلق - لكي هللا لوسر اوذؤت ال نأ مهيلإ

 لعف نأل كلذ ىف ةجاحلا ردق ىلع راصتقالل ًابلط كلذ اهنع هللا
 لِللَك وهو بدألا نم سبيل ةفيرشلا ةرضحلا كلت ىف هيلع داز ام

 . نيرادلا ىف ىح هنأل هعم بذألا لامك ىعري ال نمم ىذأتي

 لوسر لبقتسأ مأ وعدأو ةلبقلا لبقتسا هللا دبع ابأ اي لاقو» : (افشلا ىف) ضايع يضاقلا هاور امك راوحلا ةيقبو 0 )١(
 هلبقتسا لب ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلإ مالسلا هيلع مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو وهو هنع كهجو فرصت ملو :لاقف ِِكَي هللا

 اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف كوءاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو : ىلاعت هللا لاق هللا كعفشيف هب عفشتساو

 مامإلا ًاضيأ اهركذ ةصقلا هذهو [ثارتلا راد ط "0 ص 7 ج ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا] ةبآلا «ًاميحر ًاباوت هللا

 رجح نباو ةيندللا بهاوملا ىف ىنالطسقلا ثدحملاو افولا ةصالخ ىف ىدوهمسلا ديسلاو ماقسلا ءافش ىف ىكبسلا
 ىف ىجافخلا لاقو . هيف نعطم ال ىذلا حيحصلا دنسلاب تءاج كلام نع كلذ ةياور» : لاقو مظنملا رهوجلا ىف ىمتيهلا
 ملو دحأ هب لقي مل ركنم رمأ ءاعدلا ىف فيرشلا ربقلا لابقتسا نإ» : هلوق ىف ةيميت نبا ىلع در اذه ىف» : ضايرلا ميسن

 وري ملو لقني مل» :هلوقو هتاهرت نم ةفزاجم ضحم بذك اهنأو [ةصقلا هذه ىنعي] كلام ىلع ةارتفم ةياكح ىف الإ وري

 وهو ءاعدلاو مالسلا يف فيرشلا ربقلا لابقتسا بابحتسا (هنع هللا ىضر) ىعفاشلاو دمحأو كلام بهذم نإف لطاب

 .[ىنيسحللا دهشملا ط 4١ 4 , 507 ص ” ج ضايرلا ميسن] هحاضيإو هراكذأ ىف ىوونلا هب حرصو مهبتك ىف رطسم
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 ةصاخ ةعافشب نيرئازلا صيصخت
 نع يقهيبلاو ىدع نبا هاور «ىتعافش هل تبجو ىربق راز نم»

 . «ةمايقلا

 «ىتعافش هل تمزلو تتبثو ْتََقَح ىأ : ىتعافش هل تبجو ىنعم

 نوك لمتحي : ىكبسلا لاق . هنع زواجتي نأ ىلاعت هللا ىلاؤس ىأ

 لصحت ال ةعافشب نوصخي نيرئازلا نأ ىنعمب هصوصخب دارملا

 اًّمع ةعافشب نودرفي :دارملا وأ ًاصوصخ الو ًامومع مهريغل

 وأ «مهب اهيونتو افيرشت كلذب مهدارفإ نوكيو «مهريغل لصحي

 ؛ ةعافشلا مهلانت نم مومع ىف مهلوخد بجي ةرايزلا ةكربب : دارملا

 .ًاملسم تومي نأ ىرشبلا ةلئافو

 لكل ًاقلطم مالسإلا ىلع توملا امإ : ةرايزلا ةدئاف نأ لصاحلاو

 .رئاز

 . ةماعلا نم رثكأ رئازلا صخت ةعافش :امإو

 ةكئالملا ذإ ِةِِلكَي هل فيرشت هيلإ ةفاضإلاب «ىتعافش :هلوقو

 هيف لَك عفشيف ةصاخ ةبسن رئازللو ,نوعفشي رشبلا صاوخو

 ةنيدملاب ىنراز نم» :رحآلا ثيدحلا ىف ِةَِكَي هلوقو .هسفنب

 هجو هترايزب ايوان ىأ ًابسحتم ىتافو دعبو ىتايح ىف ىأ  «ًابستحم
 فكم



 ًاعيفش :عيطملل اديهش ىأ - ًاعيفشو ًاديهش هل تنك - هباوثو هللا

 عيمج ىلع ّةِكَي هتداهش ىلع ةدئاز ةيصوصخ هذهو «ىصاعلل
 فيرشلا هربق ةرايزو :ءاملعلا لاق «ةماعلا هتعافش ىلعو «ممألا

 2 20 ضرف ةيفوصلا دنع هترايز لب .ءجحلا تالامك نم هلك

 ] . اًيح هيلإ ىهك ًاتيم كو هربق ىلإ ةرجهلا مهدنعو
 قيقحف «ةرجه ْةيِكُو ىفطصملا ربق ةرايز :يذمرتلا ميكحلا لاق

 . مهترايز ةمرح ميقت ةعافش مهل بجوي لب «هيرئاز بيخي الأ

 سيل اذهو ٠ ضرف مرحملا كرتو مرحم كي هل ءافجلاو ءافج مهدنع ةرايزلا كرت نأل (1)
 : لئاقلا هللا محريو ءافجلا لهأ ديري امك ةنس وأ باتك نم صن ىلإ ةجاحب

 بذاك ثدحملاف الإو كنعو #   بئاكرلا دشتال الإو كيلإ

 ضعب ىف نيبم وه امك لكي هل ةرايزلا بوجو ىلإ ةيكلاملا ءاهقفلا ضعب بهذ دقو اذه
 . افشلا ىف كلذ ىلإ ضايع ىضاقلا راشأ دقو ةلوطملا كسانملا بتك
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 اهايازمو ةرونملا ةنيدملا صئاصخ

 تركذو هترصتخا .دقو ءًاصاخ ًالصف ىشكرزلا مامإلا كلذل دقع
 : لئاسملا هذه ىف ةحصلاو عوضوملا ىلإ برقألا مهملا هنم

 ىفو «ةمألا هذه رايخ نومدقتملا راصنألاو نولوألا نورجاهملا

 . ىفخي ال ام هريغ ىلع فرشلا ديزم نم كلذ

 ىهو «عامجإلاب ضرألا عاقب لضفأ ىه ةعقب ىلع اهلامتشاو
 ىضاقلا عامجإلا ىكح دع ىبنلا ءاضعأ مض ىذلا عضوملا

 : مهضعب لاق كلذ ىفو ( هريغو ضايع

 اهاوحو ىفطصملا تاذ طاح دق ام ضرألا ريخ نأب عيمجلا مزج
 اهاوأم ىكز تكز نيح سفنلاك تلع اهنكاسب اوقدص دقل معنو

 .ةكمك مرحملاو لالحلا ىلع اهرجشو اهديص ميرحت : ىناثلا

 تمرح ىنإو .ةكم مرح ميهاربإ نإ :ّهلَك : هلوقل ةفينح ىبأل ًافالخ
 هاور (اهديص داصي الو ءاههاضع عطقيال اهيتبال نيبام) . ةنيدملا

 جراخلا ىلإ هراجحأ وأ ةنيدملا مرح بارت لقن مرحي :ثلاثلا

 . اهيتبال نيب ام ميرحت مومع ىلع ىنبم اذهو «ةنيدملا مرح نع
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 لين نم كلذ ىف لصحي امل ةنيدملاب ةرواجملا بحتسمي : عبارلا

 . تاماركلا ديزمو «تاجردلا

 ىف ةالصلا ىلع وبرت ِةككَي يبنلا دجسم ىف ةالصلا نأ : سماخلا

 ةالص فلأ نم لضفأ اذه ىدجسم ىف ةالص» : ةريره ىبأ ثيدح

 معي ليضفتلا اذهو : ىوونلا لاق «مارحلا دجسملا الإ هاوس اميف

 قيقحتلاو : بذهملا حرش ىف ركذو ءملسم حرش يف لاق اذكه

 سيل ةنيدملا مرح نأو ,دجسملا ْنم لضفأ هتيب ىف لفنلا ةالص نأ

 . ةفعاضملا ىف اهدجسمك

 ةرمعلاو جحلا نع هلصافق ضوع هناحبس هللا نأ : سداسلا

 ىزوجلا نبا ركذف ءجحلا امأ «باوثلا كلذ امهيلع دعو نيرمأب

 رهط ىلع جرخ نم» :لاق ِةِكي هللا لوسر نأ ةمامأ يبأ نع هدانسإب

 ةلزنمب ناك «هيف ىلصي ىتح ىدجسم ىف ةالصلا الإ ديري ال

 ىف ةالص) : حيحصلا ىفف «ءابق دجسم ةرايزبف ةرمعلا امأو «ةجح

 . (ةرمعك ءابق دجسم

 ةياور ىفو] نيتعكر هيف ىلصيف ًايشامو ءًابكار ءابق دجسم ىتأي ل

 . كلذ بحتسيو [تبس لك هيتأي ناك
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 دقو ءاهب توملا هل لصحيل ءاهب عاطقنالا بحتسي : عباسلا

 هللا نولأسيو ءاهريغب اوتومي نأ نوهركي ةنيدملا ىلإ نورجاهملا ناك
 نب ديز ثيدح نم يراخبلا حيحص يفو .اهب مهافوتي نأ لجو زع
 ىنقزرا مهللا» : لوقي ناك هنأ باطخلا نب رمع نع هيبأ نع ملسأ

 . «كلوسر دلب ىف ىتوم لعجاو «كليبس ىف ةداهش

 نأ ناسنإلا ءاعد بابحتسا باب :راكذألا ىف ىوونلا هيلع بّوبو

 لاق : لاق رمع نبا نع عفان نعو . فيرشلا دلبلا ىف هتوم نوكي

 ىنإف ءاهب تميلف ةنيدملاب تومي نأ عاطتسا نم» : يك هللا لوسر

 بيرغ حيحص نسح :لاقو يذمرتلا هاور "اهب تومي نمل عفشأ
 «ةيملسألا ثراحلا تنب ةعيبس نع بابلا ىفو هجولا اذه نم

 . هركذ لوطي امب هتحص ررقف ريبكلا للعلا ىف ىنطقرادلا هنع لئسو

 مهريغ ىلع ماركإلاو ةعافشلا ديزمب اهلهأ صاصتخا :نماثلا

 . ممألا نم

 وِ هللا لوسر تعمس :لاق رفعج نب هللا دبع نع دابع نب كلملا

 مث «ةكم لهأ مث «ةنيدملا لهأ ىتمأ نم هل عفشأ نم لوأ» : لوقي
 :لاق مث 27 واولاب هدنسم ىف رازبلا هجرخأو «فئاطلا لهأ

 ىكلام هاا مثب ال واولاب فطعلاف . فئاطلا لهأو ةكم لهأو ةنيدملا لهأ ىأ )١(
 .(فلؤملا)
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 ثيدحلا اذه الإ ِِكَذ يبنلا نع ىور هملعن ال دابع نب كلملا دبعو
 .دانسإلا اذهب

 ءاوأل ىلع ربص نم" :هريغو ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىفو
 . «ةمايقلا موي (ًاعيفش وأ) «ًاديهش هل تنك اهتدشو ةنيدملا

 نأل « ؛ مهلايكمو .مهدمو «مهعاص ىف ةكربلا دوجو : عساتلا

 . هيف ةكربلاب مهل اعد لك يبنلا

  ربنملاو ربقلا نيب ىتلا ةعقبلاب اهصيصخت :رشاعلا
 . «ةنجلا ضاير نم ةضور ىربنمو ىربق نيب ام) : حيحصلا

 ىفف «ةكم لخدي ال امك اهلخدي ال لاجدلا نأ :رشع ىداحلا

 الو ةكم أطيال لاجدلا نإ» :ًاعوفرم سنأ ثيدح نم نيحيحصلا
 ثالث فجرتف «ةنيدملا ةيحان ىف لزني ىتح ءىجي هنأو «ةنيدملا

 نع يراخبلا ةياور ىفو «قفانمو رفاك لك هيلإ جرخيف «تافجر
 «لاجدلا حيسملا بعر ةنيدملا لخدي ال» : كي يبنلا نع ركب يبأ

 ملسم ةياور ىفو «ناكلم باب لك ىلع «باوبأ ةعبس ذئموي اهل
 لبق نم حيسملا ىتأي» : لاق ِهْبِلكك هللا لوسر نأ» : ةريره ىبأ نع

 ةكئالملا فرصت مث «دحأ ربد لزني ىتح ةنيدملا هتمهو «قرشملا

 سيل» :اضيأ نيحيحصلا ىفو ,««كلهي كلانهو ماشلا لبق ههجو

 . «ةنيدملاو ةكم الإ لاجدلا هؤطيس الإ دلب نم
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 نم اذهو «ةنيدملا لخدي ال نو عاطلا نأ :رشع يناثلا

 لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا ىفف اهصئاصخ

 الو نوعاطلا اهلخدي ال ةكئالم ةنيدملا باقنأ ىلع» كي هللا

 الو «ءلاجدلا اهبرقي ال» هثيدح نم ىراخبلل ةياور ىفو «لاجدلا

 (اهمضو نونلا رسكب) بقن عمج باقنألاو . «هللا ءاش نإ نوعاطلا

 : ةنيدملا باقنأ شفحألا لاقو «لبجلا سأر ىلع قيرطلا وهو

 . اهجاجفو اهقرط

 ىبأ نع ملسم حيحص ىفف «ىرقلا لكأت اهنأ :رشع ثلاثلا
 : نولوقي «ىرقلا لكأت ةيرقب ترمأ :لاق لي هللا لوسر نأ : ةريره

 . ةنيدملا ىهو «برثي

 ىفف ءاهنع ثبخلا ةلازإ ىف ريكلاك اهنأ :رشع عبارلا

 ىلع ِِكي يبنلا عياب ًايبارعأ نأ :رباج ثيدح نم نيحيحصلا
 ىبأف «ىتعيب ىنلقأ دمحماي :لاقف ةنيدملاب كعو هباصأف مالسإلا

 ةنيدملا امنإ : لك هللا لوسر لاقف ىبارعألا جرخف هلك هللا لوسر

 - .؟«اهبيط عصنتو اهثبخ ىفنت ريكلاك

 نم اهيف هللا لدبأ الإ اهنع ةبغر دحأ اهعديال هنأ :رشع سماخلا

 : امهدحأ نالوق هانعم ىفو «.حيحصلا ىف تبث امك «هنم ريخ وه
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 هلوق ىنعمو :ًادبأ مئاد ىناثلا لي هتايح ةدمب صوصخم هننأ

 . اهيف ًادهاز ىأ اهنع ًابغار
 رانلا ىف هللا هباذأ الإ ءوسب اهلهأ دحأ ديريال هنأ :رشع سداسلا

 .حيحصلا ىف تبث امك «ءاملا ىف حلملا بوذو صاصرلا بوذ

 نأ لمتحيو «رانلا ىف كلذب هبقاعي هللا نأ هرهاظ : ىبطرقلا لاق

 سمطو ؛هرمأ نيهوت وأ ءايندلا ىف هكالهإ نع ةيانك كلذ نوكي
 ملسمك ءاهلهأ لتاقو ءاهازغ نمب كلذ هللا لعف دق امك ؛هتملك

 رثإ ةيواعم نب ديزي كالهإكو ءاهنع هفرصو هللا هكلهأ ذإ «ةبقع نب
 . كلذ ريغ ىلإ «ةنيدملا لهأ هئاذيإ

 ءاهناكس ىلع ةقدصلاو ةنيدملاب مايصلا بحتسي :رشع عباسلا
 ىور دقو .ةنيدملا لهأ ةصاخ َِِو هللا لوسر ناريج مهف مهربو
 نم ريخ ةنيدملاب ناضمر» :لاق كي هنأ فيعض دانسإب ىناربطلا
 . «نادلبلا نم اهاوس اميف ناضمر فلأ

 بكري ال ناك هنأ (هنع هللا ىضر) كلام نع ىور :رشع نماثلا

 هئطو ًاناكم ًابكار أطأ ال : لاقف ؟كلذ ىف هل ليقف «ةلغب ةنيدملاب

 و هللا لوسر دجسم ىف هتوص عفري ال ناكو «ًايشام ِكَي هللا لوسر
 اهيأ ايإ# ىلاعت لاق دقو «ءاوس ًاتيمو ًايح لوسرلا ةمرح :لوقيو

 لوقلاب هل اورهجت الو يبنلا توص قوف مكتاوصأ اوعفرت ال اونما نيذلا
 . 4# ضعبل مكضعب رهجك



 باوص هنأل ِةِك هللا لوسر بارحم ىف دهتجي ال :رشع عساتلا
 ال ىتح هيف داهتجالل لاجم الف ءأطخ ىلع رقي ال ذإ .ًاعطق

 دارملاو «نيملسملا بيراحم فالخب «ةرسيلاو ةنميلاب هيف دهتجي

 مالسلا هيلع هنمز ىف نكي مل هنإف .هالصم ناكم ِةِْلَو هبارحمب

 . بارحم

 ركب وبأ هلاق «ةنيدملا لوخدل لسغلا بحتسي :نيرشعلا مامت

 . اًضيأ هكسانم ىف ىوونلا هب حرصو (ةيعفاشلا نم) فافخلا

 عبسب موي لك حّبصت نم» : يراخبلا ىور : نورشعلاو ىداحلا
 ركب وبأ هلاق «رحس الو مس مويلا كلذ هرضي مل ةوجع تارمت

 نب ىكم ةياور ىف نيحيحصلا ىلع هجرختسم ىف ىناقربلا
 . ةيلاعلا ةوجع نم ركذ ارماع نأ الإ ملعأ ال : مشاه لاق « ميهاربإ

 نب رماع نع «ةلاوط ىبأ نع ملسم دارفأ نم وهو : ىديمحلا لاق
 تارمت عبس لكأ نم) :لاق ِةكَي هللا لوسر عمس هنأ «هيبأ نع دعس

 ظفل ىفو «ىسمي ىتح مس هرضي مل حبصي نيح اهيتبال نيب امم
 نم» :ىنطقرادلل ريبكلا للعلا ىفو «ىنربلا رمتلا نم» : مكاحلل
 نم ظفل ىفو «قيرلا ىلع تارمت عبس ةنيدملا ىتبال نيب امم لكأ
 نم ىمرادلا ديعس نب نامثعل ةمعطألا باتك ىفو .«ةيلاعلا ةوجع

 ىف :ًاعوفرم ةشئاعع نع قيتع ىبأ نب هللا دبع نب كيرش ثيدح
 ثيدح نمو «قيرلا ىلع ركبلا لوأ قايرت وأ ءافش ةيلاعلا ةوجع
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 هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأو ديعس ىبأ نع بشوح نب رهش
 : يباطخلا لاق «مسلا نم ءافش اهيفو «ةنجلا نم ةوجعلا» : هك

 لوسر ةوعدل كربتلا قيرط نم وه امنإ مسلاو رحسلا نم ةذوع اهنوك
 نم ًائيش لعفي نأ رمتلا عبط نأل ال ءاهيف تقبس ىتلا ِةِلي هللا

 . ةنيدملا رمت دوجأ نم ةوجعلاو «كلذ

 ديمح نب بوقعي نع ةمثيخ يبأ نب ىور :نورشعلاو ىناثلا

 نب لهس نع ديز نب دايز نع ريثك ىبا نب رفعج نب ريثك انثدح
 لصأ ةنيدملاب هل ناك نم» :لاق ِةِكي هللا لوسر نأ :دعس

 لاق «ةرصق ولو الصأ اهب هل لعجيلف نكي مل نمو «كسميلف

 ررشب ىمرت اهنإ) :نسحلا أرقو «ةلخنلا ةرصقلا : يباطخلا

 . لخنلا قانعأب هورسفو «رصقلاك

 ديعلا ةالص بابحتسا باحصألا مالك رهاظ : نورشعلاو ثلاثلا

 ىبأ ثيدح نم هجام ٠ نباو دواد وبأ ىور نكل «ةنيدملا دجسم ىف

 1 ىف ِةَِلَك هللا لوسر انب ىلصف .ديع موي ىف رطم انباصأ» : لاق ةريره

 دانسإلا حيحص :لاقو «كردتسملا ىف مكاحلا هجرخأ (دجسملا

 . مهيلع ناكملا قيضل هنأكو ىّلصملا ىف اهلعفي ناك هنأ هرهاظو

 نع «ريبكلا هخيرات ىف ةمثيخ ىبأ نبا ىور :نورشعلاو عبارلا
 تحتتفا ةنيدملاو ,فيسلاب تحتتفا اهلك نئادملا نأ :كلام
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 هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام ىلإ هدنسب قاس مث «ناميإلاب

 . «نارقلاب ةنيدملا

 هضراع اذإ دحاولا ربخ نأ : كلام نع لقن : نورشعلاو سماخلا

 . مهعامجإ مدق ةنيدملا لهأ عامجإ

 لَك يبنلا ربق ةرايز رذن ول : جك نبا لاق :نورشعلاو سداسلا

 هريغ ربق ةرايز رذن اذإ اميف ىكحو .ًادحاو ًاهجو ءاهب ءافولا همزل
 . هريغو ىعفارلا هرقأو « ءافولا موزل ىف ناهجو

 لكك يبنلا ىلع ملسي نأ بيرغلا رئازلل ىغبني : نورشعلاو عباسلا
 كلذ مهل هرك دقف ةنيدملا لهأ امأو « جرخ وأ دجسملا لخد املك

 امنإو :لاق ءرفس نم مدق وأ مهدحأ رفاس اذإ الإ «هريغو كلام

 . جورخو لوخد لك دنع مالسلا ىنعيءابرغلل كلذ

 نوميقم ةنيدملا لهأو «كلذل اودصق ءابرغلا نأل» : ىجابلا لاق

 للص هنإف « بيرغلاو بيرقلا لوخد بابحتسا «باوصلاو ءاهيف

 هتلماعم بدألا نمو «ًابيرغو ًابيرق هيلع دراو لكل مالسلا بحتسا

 دعب ٌةكَو يبنلا دجسم نم جورخلا هركي : نورشعلاو نماثلا

 .انهه دكأتي هنأ الإ ءدجسم لك ىف ًاماع ناك نإو اذهو «ناذألا
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 ةريره ىبأ نع بيسملا نب ديعس نع ميلس نب ناوفصو ىبأ ىنثدح

 مث اذه ىدجسم ىف ءادنلا عمسي آل» : لَك هللا لوسر لاق : لاق

 . «قفانم الإ هيلإ عجري ال مث ةجاحل الإ هنم جرخيي
 اهيف دقتعيو ءاهلحم مظع اهب ميقملا ملعيل :نورشعلاو عساتلا

 ولو اهب ثداح ثادحإ نم رذحيو «ميظعتلاو لالجإلا ةياغ

 «ةنيدملا مدق املك ىدهم نب نمحرلا دبع نأ ىور امك «ًاريسي

 هب رمأف «فوفصلا نيب هيلع ناك ًائيش عضو «دجسملا لخدو
 ؟اذه لثم لعفتأ :لاقو .هبتاعف «نالف هنإ :هل ليقف ذخأف كلام

 ىوأ وأ اثدح اهيف ثدحأ نم» :لاق ِدلكَي ىبنلا نأ تملع ام وأ

 فيك رظناف «نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ًاثدحم

 مومع ىف ًالخاد ءريسيلا لعفلا اذه هللا همحر كلام لعج
 .ثيدحلا

 ةنيدملا ةبرت : لاق لجر ىف (هللا همحر) كلام ىتفتسا هنأ ءاجو

 . هبرضب ىتفأ هنأ «ةبيط ريغ

 نبا نئس ىفف «ميلعتلا وأ ملعتلل ةنيدملا دصق ىغبني :نوثالثلا

 نع «ليعامسإ نب متاح انثدح «ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع «هجام
 لوسر تعمس :لاق ةريره ىبأ نع ىربقملا نع رخص نب ديمح
 وأ هملعتي ريخل الإ هتأي مل اذه ىدجسم ءاج نم» : لوقي ِةِكي هللا
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 وهف كلذ ريغل هءاج نمو «هللا ليبس ىف دهاجملا ةلزنمب وهف همّلعُي
 . «هريغ عاتم ىلإ رظني لجرلا ةلزنمب

 روختبلاو رطعلا نأ : جهابملا بحاص ركذ :نوثالثلاو ىداحلا

 ىف دجوي ام فاعضأ ةبيطب ةبيطلا ةحئارلاو عوضتلا نم امهل دجوي

 نم ءيش ابهيف نكي مل نإو ةبيط اهسفن ىف ىهو.«دالبلا رئاس
 ْ : لئاقلا رد هللو «بيطلا

 دس محأ ةبرست مش نم ىلع اذام

 ايار ناسزلا ىدم مشي 2

 امم ةرونملا ةئيدملا صئاصخ نم ه هانصخلو ءانرتخخا ام رخآ اذه

 .. «دجاسلا مالعإ» هباتك ىف ىشكرزلا مامإلا هلصف

 ' ٠ 1 دعم دلع ديم دع دم ع هع د

 ف4



 فيرشلاربنملا لضف

 دقو «هدنع نيميلا ظيلغت ٌدِْلَي هللا لوسر ربنم لضف ىلع لديامم
 دنع دحأ فلحي ال» :ًاعوفرم رباج نع ثيدحلا ىف كلذ درو

 نم هدعقم أوبت الإ رضخأ كاوس ىلع ولو ةمثآ نيمي ىلع اذه ىربنم
 نبا هححصو «ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو كلام هجرخأ «رانلا

 نم» :اعوفرم ةبلعث نب ةمامأ وبأ ىورو « مهريغو نابح نباو ةميزخ
 ملسم ءىرما لام اهب لحتسي ةبذاك نيميب اذه ىربنم دنع فلح

 . 0 حتفلا . )7 «نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف

 ةلبانحلا دنع ِةإك ىبنلا ربق ةرايز بابحتسا

 لَو ىبنلا ربق ةرايز بحتسيو : ىلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لاق

 لكي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع هدانسإب ىنطقرادلا ىورامل

 . ؟ىتايح ىف ىنراز امنأكف ىتافو دعب ىربق رازف جح نما

 ظفللاب هاور «ىتعافش هل تبجو ىربق راز نم» : ةياور ىفو

 نع دهاجم نع ثيل نع ناميلس نب صفح انثدح :ديعس لوألا
 نع طيسق نب ديزي نع هللا دبع ةياور ىف دمحأ لاقو ءرمع نبا

 ةسدقملا عاقبلاو ةمظعملا نكامألا دنع بنذلا ظيلغتو مثإلا ةفعاضم اذه نم ذخؤي )١(
 تدروو سدقملا تيبو ةنيدملاو ةكمب فعاضي تاعاطلا ءازجو تانسحلا رجأ نأ امك

 . حاحص رابخأو ثيداحأ كلذب
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 دحأ نم ام» :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةريره يبأ

 . «مالسلا هيلع درأ ىتح ىحور َّىلع هللا ّدر الإ ىربق دنع ّىلع ملسي

 ال  ماشلا قيرط ريغ نم ىنعي طق جحي مل ىذلا جحاذإو

 «ثدح هب ثدحي نأ فاخأ ىنأل «ةنيدملا قيرط ىلع ذحأي

 ىوريو «هريغب لغاشتي الو «قيرط رصقأ نم ةكم دصقي نأ ىغبنيف
 ىبارعأ ءاجف هلي ىبنلا ربق دنع ًاسلاج تنك :لاق . ىبتعلا نع
 ذإ مهنأ ولو» : لوقي هللا تعمس هللا لوسراي كيلع مالسلا :لاقف

 اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف كوءاج . مهسفنأ اوملظ

 ىلإ كب اعفشتسم ىبنذ نم . ًارفغتسم كتئج دقو «ًاميحر ًاباوت هلا

 : لوقي أشنأ مث ىبر

 مكألاو عاقلا نهبيط نم باطف همظعأ عاقلاب تنفد نم ريخ اي
 مركلاو دوجلا هيفو فافعلا هيف هنكاس تنأ ربقل ءادفلا ىسفن

 ىف كي ىبنلا تيأرف تمنف ىنيع ىنتبلغف ىبارعألا فرصنا مث
 هل رفغ دق هللا نأ هرشبف ىبارعألاب قحلأ ىبتعاي :لاقف .مونلا

 .(90017 صا# ج)

 دام دج د! دع د د د



 نيرئازلا لمحت ىتلا بئاكرلا لضف

 : افيشلا ىف ضايع ىضاقلا لاق

 ةرونملا ةئيدملا ىلع فرشأ امل هنأ نيديرملا ضعب نع ىكح

 : ًالثمتم لوقي أشنأ

 ماهوألا هنود عّطقت رمق ىرظانل حالف انل باجحلا عفر
 مارح لاجرلا ىلع نهروهظف دمحم ضرأ نغلب ٌئطملا اذإو
 مامذو ةمرح انيلع اهلف ىرثلا ءىطو نم ريخ نم انئبرق

 .(«دهعلا مامذلاو « مارتحالا » ةمرحلا

 ناتيبلا : 87” ص 4 ج ةعومجملا ىف ىئاهبنلا خيشلا لاق

 ديشرلا نوراه نب نيمألا حدم ىف ساون ىبأ مالك نم امه ناريخألا

 وه هنإف ىبنلا حدم ىلإ امهلقن ىذلا خيشلا اذه باصأ دقو ؛

 . مالسلاو ةالصلا هيلع امهب حدملل قحتسملا
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 هللا لوسر ربق رئازل تامارك

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 : '!"تامارك رشع ِِكَوي لوسرلا ربق رئازل مهضعب لاق
 . بتارملا عفرأ ىطعي : نهادحإ

 . برآملا ءاضق : ةثلاثلا

 . بهاوملا لذب : ةعبارلا
 . بطاعملا نم نمألا : ةسماخلا

 . بياعملا نم ريهطتلا : ةسداسلا

 . بئاصملا ليهست : ةعباسلا

 . بئاونلا ةيافك : ةنماثلا

 . بقاوعلا نسح : ةعساتلا

 . براغملاو قراشملا بر ةمحر : ةرشاعلا
 : لاق نم داجأ دقلو

 امهرازوأ سفنلا نع طحو بيىرولا ريخ راز نمل اًنينه

 اههرازوأ ةيبيط لح نمل  ةنومضم ةداعسلا نإف

 ةين ردق ىلع رجألا نوكيف هيلعو « ًابستحم اًقداص هراز نمب لضفلا اذه صصخي )١(
 ىف دادعتسالا هدنع لمك نمل دعي الو رصحي ال هللا دنع ام لب ددعلا اذهل موهفم الف رئازلا

 . فلؤملا دوصقم اذهو ددملا بلط



 اهديدحتو ةيوبنلا ةضورلا ةئيه

 : لاوقأ ىلع اهديدحتو ةضورلا ةئيه ىف اوفلتخا

 « ةرجحلاو ربنملا ىفرط نم الك تماس ام اهنأ : («لوألا)
 نإو لامشلا ةهج نم ةرجحلا ةاذاحم اهيف لخديف ةيوتسم ذخؤتف

 مل نإو ةلبقلا ةهج نم ربنملا فرط ةاذاحمو « ربنملا تماسي مل

 ىهو ةعبرم ةضورلا نوكتف « ةلبقلا ةهج ىف همدقتل ةرجحلا تماسي
 ىلإ هدعب ناقاورلاو « فيرشلا ىّلصملا قاور « ةقورألا ةثالشلا

 كلذو « سرحلا ةناوطسا فلخ ىتلا ىهو « دوفولا ةناوطسا فص

 . ولع هنمز ىف دجسملا مدقم فقسم وه

 عيمجو ةرجحلا ىلي امم لوألا فصلا فقوم ذئنيح اهيف لخديو

 . دامتعالاب ىلوألا وه اذهو « فيرشلا ىلصملا

 حنملا ىف امك سانلا ةماعو ءاملعلا بلاغ هيلع ام رهاظو

 هدعب نمم عمج هعبتو « اهلصأو ةصالخلا ىف ىدوهمسلا هحجرو

 لوقلا اذه ىلع ةهزنلا ىف ءاج امك نآلا ( ةضورلا دح ةمالعو)
 ىلإ ةبهذملا رمحألاو ضيْنألا ماخرلاب ةمخرملا نيطاسألا حجارلا

 رقنلاب ةبوتكم ةيكرتلا ةغللاب ةديصق اهفارطأ ىلعو اهنم فصنلا دح
 « بهذلا ءامب ةيلطم زارطلاك اهب ةطيحم هالعأ نم ماخرلا دح ىف
 ام» : كي هلوق لوقلا اذه ليلدو « ناخ ميلس ناطلسلا اهأشنأ لاقي

0*2 



 حيحص ثيدح وهو « ةنجلا ضاير نم ةضور ىربنمو ىتيب نيب

 طقف فينملا ربقلاو ةفيرشلا ةرجحلا تماس ام اهنأ : ( ىناثلا)

 ةهج نم هقيض ةرجحلا ةهج نم ةعستم نوكتف ةيوتسم ريغ ذخؤتف
 ةهج ىف فيرشلا ربنملا مدقتل عالضألا ةفرحنم نوكتف « ربنملا

 ثلثم لكشك نوكتف « ماشلا ةهج ىف ةفيرشلا ةرجحلا رخأتو ربقلا
 وهو . فيرشلا ىوبنلا ربنملا دادتما ردق ىلع هاعلض قبطني
 كسمتلا لوقلا اذه ليلدو ىدوهمسلا هررح امك « رابشأ ةسمخ

 جرخي ذكنيحو « راملا ثيدحلا نم ةيقيقحلا ةينيبلا ظفل رهاظب
 نم سيل نوكيف « ةرجحلا ىليامم لوألا فصلا فقوم اهنع

 . ةضورلا

 وهو هنمز ىف دوجوملا دجسملا عيمج معت اهنأ : ( ثلاثلا )

 نب بيطخلا نع ىميرلا هلقنو . هريغو ىناعمسلا هب مزج ىذلا

 فاضم درفم وهو « ىتيب نيب ام » : ولو هلوقب هل لدتساو « ةلمج

 ( هب لدتسي مل نإو) اذه رسفيو ْةْلَك هتويب رئاس ىف مومعلا ديفي
 ىلإ » كي هتويب ىنعي « تّويبلا هذه نيب ام : دمحأل ةحيحص ةياور
 . ( ىربنم لحم

 هدر لقنو « هدعبو هنمز ىف دجسملا عيمج معت اهنأ : ( عبارلا )

 . ىدوهمسلا
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 نكامأ ىلع قلطت ةضورلا نأب ةقباسلا تاياورلا نيب عمجي دقو

 نيب ام مث « ربنملاو ربقلا نيب ام امهلضفأف « لضفلا ىف ةتوافتم

 ديز ام مث ِةِْلَي هنمز ىف دجسملا ةيقب مث « ربنملاو اهلك دلي هتويب

 . ىلصملا ىلإ هجراخ ناك ام مث « هدعب هيلع

 . ١77 ص ( ىسدق ديمحلا دبعل ةيسدقلا رئاخذلا رظناو )

 0و ل ب ل



 ةنجلا نم ةيوبنلا ةضورلا نوك ىنعم

 . نيبام » : ِلكي هلوقب دارملا ىف فلتخا دق هّنأ هللا كقفو ملعا
 وأ ةقيقحلا ىلع وه له « ةنجلا ةضاير نم ةضور ىربنمو ىتيب

 ةضور اهنإ : لاقف 2 لوألا وه كلام هيلع ىذلاف 6 زاجملا ىلع

 (« ىنفتو بهذت ضرألا رئاسك تسيلو اهيلإ لقنت ةنجلا ضاير نم
 2 جاحلا نبا هححصو « ءاملعلا نم ةعامج كلذ ىلع هقفاوو

 نم نآلا اهسفن ةعقبلا كلت نأ لمتحيو » : ةرمج ىبأ نبا لاقو

 . اهيف ةضور دوعتو « اهنم دوسألا رجحلا نأ امك « ةنجلا

 ىه وأ ةنجلا ىلإ ىدؤت اهيف ةدابعلا نأ ىنعمب « زاجم : ليقو

 ةدابعلا ةمزالمب ةداعسلا لوصحو ةمحرلا لوزن ىف ةنجلا نم ةضورك

 عضوم ىف لوألا لوقلا ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلا حجر دقو

 كلتب كلذل صاصتخا ال ذإ : لاقو ىناثلا ىف رظنو . حتفلا نم

 | . اهريغ ىلع ةعقبلا كلت فرشل قوسم ربخلاو « ةعقبلا

 ذإ زاجملا مدع لصألا نأل كلذو 2 هوجول حجرألا وه لوألاف

 هنيب نوكيلو ٌةْكَو ةلرنم ولعلو هرهاظ نع ظفللا فرصل ىضتقمال

 نم رجحلاب صخ ليلخلاف « هبش اذه ىف ةيميهاربإلا ةوبألا نيبو

 نم ةضورلا نأب ربخملا اًضيأو « اهنم ةضورلاب كي بيبحلاو ةنجلا
 اهنم ماقملاو رجحلا نأب ربخملا وه ةنجلا

 كالككم



 ىرعلاو عوجلا لوصح ةقيقح ةنجلا نم ةضورلا نوك ىفاني الو
 ماقمو دوسألا رجحلا نأ امك « ايندلا راد ةفصب اهفاصتال اهيف:

 الف « اهتافصب افصتا رادلا هذهب الزن امل امهنكل ةنجلا نم ميهاربإ
 اميف امهؤافتنا ةنجلا ىف لح نمع ىرعلاو عوجلا ءافتنا نم مزلي

 الو ةقيقح ةنجلا نم ماقملاو رجحلا نوك ىفنل الإو « اهنم لقن
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو هب لئاق

 .( ةيسدقلا رئاخذلا)

 2م عاد داو داع داو داع داو نام دام داع
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 فيرشلا ىوبنلا دجسملا

 مالسإلا ىف ىلوألا ةسردملا

 عئارلا خيراتلا جاتو « ىحولا طبهم وه فيرشلا ىوبنلا دجسملا

 ىتلا مالسإلا ىف ىلوألا ةسردملاو « ةيمالسإلا ةراضحلا رجفو

 . نوحتافلا داوقلاو نودهاجملا لاطبألاو ءاملعلا رودب اهنم جرخت

 ءىيهيو ٌسوّسَيو ُمْلَعِيَو هقفي مركألا لوسرلا هيف سلج مك
 ميركلا نآرقلا مهاذغو هنيدل ميلعلا هللا مهافطصا نيذلا لاجرلا

 مهنمف «هيلع هللا اود هاع ام اوقدص» ًالاجر اوأشنف ناميإلا تبنمو

 رارحألا ءالؤه ؛« ًاليدبت اولَّذب امو رظتني نم مهنمو هبحن ىضق نم
 توكلم ىف حبست تقلطناف ٠ تاوهشلا نع مهسفنأ اومطف نيذلا

 2 قالحتألا مراكمب ىدانتو « ديحوتلاب عدصتو قحلل نعذت هللا

 اًدجم اونبو ممألا ةياده ىف ببسلا اوناك نيذلا لاطبألا كئلوأ

 ىلإ تمسو اهتوبك دعب تضهنف ةلضافلا قالحألا اورصنو اًخماش

 . دولخلاو راخفلا قفأ

 هطوحيو ةبيهلاو ةعورلا هاشغت هيلإ رظنا : ىوبنلا دجسملا اذه

 وأ هيف لزن ذنم نآرقلا ٌّىود هنع عطقنا له « لالجلاو لامجلا

 اًذرأم لازي نلو لزي مل هنإ ؟ هبأشن نأ دعب ىلاعت هللا ركذ هيف فقوت
 سوفنلاب ذخأي اًينيد اًدهشمو ملعلل اًرادو ةليضفلل ًالقعمو ناميإلل
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 اروط حرفت « ىرخأ بهرتو ةرات سنأت اهنأ الإ هارت نيح كلمت الف
 رمتف ركفلاو ركذلا بكاوم اهل لثمتت مجحتو مدقتو « انيح ىكبتو
 انه « ةربعو ةظع ءىلتمتف خيراتلا ثادحأ اهل رهظتو « اًعارس اهب

 ضاير نم ىه ىتلا هتضور ىف هباحصأ عم ِةِكَي لوسرلا سلجم
 هيف فقي ناك ىذلا هالصم اذهو هبر تالاسر غلبي ناك ثيح ةنجلا

 . هانيع كلذب رقتف هالوم ةاجانمل

 : لوقي « شيج رذنم هنأك « هيلع بطخي ناك ىذلا هربنم اذهو

 « ضئارفلا دعترتو نويعلا فرذتو بولقلا لجوتف مكاّسمو مكحّبص

 ولتيف نينمؤملا تاهمأ هلبقتستف اهيلإ ىوأي ناك ىتلا هتارجح هذهو
 لهأ مكيلع هتاكربو هللا تمحر »  ةمكحلاو هللا تايآ نم نهيف

 . ( ديجم ديمح هنإ تيبلا

 نم لأسي « ليللا نم ةلفان هيف ىلصي ىذلا هدجهت ىلصم اذهو
 ًاليل وعدي « نيدلا راهظإو ةمألل ةيادهلاو « دومحملا ماقملا هبر
 ىضر) ةشئاع ةديسلا ةيراس هذهو « اًراهجو اًرس عرضتيو « اراهنو
 مع نبا راد هذهو ( هنع هللا ىضر) ةبابل ىبأ ةيراس كلتو (اهنع هللا

 لهأ بابش اديس ناطبسلا أشن ثيح « لوتبلا ىوأمو « لوسرلا
 . ايندلا نم كي هللا لوسر اتناحيرو ةنجلا

 هراوجو هتبحصب قورافلاو وه دعس ىذلا قيدصلا ةخوخ هذهو

 اهيف ناميإلا راد هذه (امهنع هللا ىضر) ىرحألاو خزربلاو ايندلا ىف
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 نفد ىذلا عيقبلا كلذو «ء 20 -دسألا ليغ  ىه ةباحصلا نكاسم

 دحأ اذهو « مالسلاو ةالصلا هيلع عيفشلا باحصأ نم فولأ هيف

 عارص ناك هبرقبو « ديحوتلا رون هنم قرشي ناميإلا لهأ لبج
 اًديؤم ناميإلا تبثو اقوهز اًربدم لطابلا صكنف «لطابلاو قحلا
 . ًظوفحم

 . هالصمو كي لوسرلا لزنم (كرابملا ىداولا) قيقعلا اذهو
 . نيقيلا لهأ ىديأ هتنبو ديحوتلا ىبن هانب دجسم اذه . لجأ

 رهدزت ءاحيفلا ةبيط هذهو رطعلا دحسملا اذه ربكأ هللا

 ردك الو مه ال : دلخلا ةنج نم ترهظ دق ءانغلا ةضورلا هذهو

 رظتني دلخلاو هناميإب وهزي دحأ اذو علس اذو قيقعلا اذه

 ركدتف هاعرتو بولقلا ىعري اهب بيبحلا ناك ىتلا عوبرلا هذه

 دلبلا اذه ىف نينس ةدع ناضمر مايصب تيظح دقل

 باب اذهو « ةاكرلاو مايصلا انيلع هللا ضرف انه : لوقأف «بيطلا

 سلاجم «ليلجلا مظعألا ديسلا ىلع ليزنتلاب ددرت ثيح ليربج
 لجأ ام « ىركذ فقاومو « نآرق لزانمو « سدق عبارمو « سنأ
 ىه « لاصوو لصو مايأ !! ىركذلا كلت مظعأ امو ىرشبلا هذه

 ناريج ةبيط لهأ ةفايض ىف ىرخف دقع ةطساوو ىرمع ىنس فرشأ
 . افولاو لامكلاو قدصلا لهأو ٠ ىفطصملا

 . ةعيرشلا سارحو نيدلا ةامح مهنأل ,دسألا عضوم يأ(١)

 كك1ك



 مكلك ةبيط فانكأ ىنكاس ايف

 بيبح بيبحلا لجأ نم بلقلا ىلإ

 اًقح دق ةبيط لهأ اي ومكؤانه
 اقبسلا سمتلن ىرولا ريخ نم برقلابف

 هديرت رمأل اهنع ًالحارايف

 ىقبي ام كرتتو « ىنفيام بلطتأ
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 فيرشلا دجسملا ءانب

 هتكردأ ثيح ىّلصي ناك ةنيدملا ىلإ ِةَك ىبنلا رجاه امل
 نب دعسأ ةمامأ وبأ ناكو «هيف ةالصلل دجسم ءانب دارأف « ةالصلا

 لهس دبرم ىف هانب دجسم ىف مهب عمجي « سانلاب ىلصي ةرارز

 اًضرأ هعيبي نأ ةمامأ ابأ لَك لأسف «ورمع ىبأ نب عفار ىنبا ليهسو
 اهذخأي نأ دعسأ هيلع ضرعف « نيميتيل هدي ىف تناك ةلصتم

 ةرشعب اهعاتباو «كلذ ِةِكَك ىبأف « نيميتيلل اهنمث هنع مرغيو
 . ( هنع هللا ىضر ) قيدصلا لام نم اهادأ ريناند

 هيلع رمأف « نيكرشملا روبقو اًبرخو ًالخن دجسملا عضوم ناكو

 ١ تيوسف برخلابو « تشبنف ماظعلابو تبيغف روبقلاب مالسلا

 كلذ دعب رمأو .« دجسملل ًادمع تلعجو « تعطقف لخنلابو

 « ةراجحلاب هساسأ عفرو دجسملا هب ىنبو « ذختاف نبّللا ذاختاب
 املف « ( رحلا اوكش امل) اًعوزج هدمع تلعجو « ديرجلاب هفقسو
 هيف لمع دقو « ةبحر هطسو اولعجو « نيطلاب هونيط مهيلع فكو

 لمحي رساي نب رامع ناكو « ةنبل نولمحي اوناكف نوملسملا

 لمحي مالسلا هيلع ناكو « ِةِْلَي ىبنلا نع ةنبلو هنع ةنبل :نيتنبل
 : لوقيو نبّللا مهعم

 رهطأو اّنّير ٌيَأاذه  ربيخ لامح ال لامحلا اذه
 -؟١1١ا-



 : لوقيو

 ةرجاهملاو راصنألا محراف ةرخآلا رجأ رجألا نإ مهللا

 . «ىراخبلا هاور»

 : اولاقف لقني وهو هءادر هلو لوسرلا عضوو

 للضملا لمعلا انمكاذف لمعي ىبنلاواندعت نئل

 « هعسوف هنع هللا ىضر قورافلا امأو .« ةدرلا بورحب هلاغتشال هنع

 هنع هللا ىضر نامثع انديس هانبو هنع هللا ىضر سابعلا راد هيف دازو

 هفقسو « ةراجح هدمع لعجو « 2١ ةّصقلاو ةراجحلاب هتفالخ ىف

 ءافلخلا لزي ملو « قيقعلا نم «ءابصحلا هيلإ لقنو , 29 ٍجاّسلاب

 سئافن نولذبيو فيرشلا ىوبنلا دجسملا ةرامعب نومتهي كولملاو
 . كلذ ىف لاومألا

 )١( ةيزاجح ةغل ىهو ّصجلا حتفلاب ةّصقلا .
 )١( .رجشلا نم عون 1
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 ىبنلا مدقمب لفتحت ةرونملا ةنيدملا
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 « بزاع نب ءاربلا ىلإ هدنسب «ةوبنلا لئالد ىف» ىقهيبلا ىور
 نب بعصم ِةِكَي هللا لوسر باحصأ نم انيلع مدق نم لوأ» : لاق

 العجف» : ةياور ىفو « نآرقلا نارقي اناكو « موتكم ٌمأ نباو ريمع
 مث « لالبو دعسو رساي نب رامع ءاج مث « نآرقلا سانلا نائرقي

 امف ْةْكَو هللا لوسر ءاج مث « نيرشع ىف باطخلا نب رمع ءاج
 دئالولا تيأر ىتح « هب مهتحرف طق ءىشب اوحرف ةنيدملا لهأ تيأر

 . حقلي هللا لوسر ءاج : نولوقيو قرطلا ىف نوعسي نايبصلاو
 ىف ةنيدملا انمدق نيح سانلا جرخو : لاق ىرخأ ةياور ىفو

 هللا لوسر ءاج» : نولوقي مدخلاو ناملغلاو تويبلا ىلعو « قيرطلا

 « دلك هللا لوسر ءاج « دمحم ءاج « ربكأ هللا « دمحم ءاج ِلِكي

 نب هللا دبع نع ىراخبلا هاور . رمُأ ثيح لزنف قلطنا حبصأ املف

 وبأ انأبنأ : ليئارسإ نع رخآ هجو نم ملسم هجرخأو « ءاجر
 ايأ تعمس : لاق ىليعامسإلا ركب وبأ انأبنأ : لاق « بيدألا ورمع

 ةالصلا هيلع مدق امل : لوقي ةشئاع نبا تعمس : لوقي ةفيلخ

 : نلقي نايبصلاو ءاسنلا لعج ةئيدملا مالسلاو

 عادوولا تابنتث نم #*** انيلع ردبلا علط

 عاد هللااعداْاأم ##*#* انيلعركشلا بجو



 مهو ناملغلا ىف ىعسأل ىنإ ) : لاق سنأ نع ةياور ىفو

 ءاج : نولوقي مث اًئيش ىرأ الو ىعسأف «دمحم ءاج : نولوقي

 هبحاصو لكَ ىبنلا ءاج ىتح « اًئيش ىرأ الو ىعسأف « دمحم

 ضعب نم ًالجر انثعب مث ةنئيدملا ردج ضعب ىف انكف ركب وبأ
 نم ةئامسمخ ءاهز امهلبقتساف « راصنألا امهب نذؤيل ةيدابلا

 نْينما اقلطنا : راصنألا تلاقف « امهيلإ اوهتنا ىتح « راصنألا

 لهأ جرخف « مهرهظأ نيب هبحاصو كَ هللا لوسر لبقأف « نّيعاطم

 ؟ وه مِهّيَأ : نلقي « هنيئارت تويبلا قوفل قتاوعلا نإ ىتح ةنيدملا
 دقلف» : سنأ لاق ! ذئموي هب اًهيبش اًرظنم انيأر امف : لاق ؟ وه مهيأ

 . «امهب اًهيبش نيموي رأ ملف « ضبق مويو انيلع لخد موي تيأر

 لكك ىبنلا لخد موي تدهش » : سنأ لاق ىرخأ ةياور ىفو
 . ( هنم أوضأ الو نسحأ اًموي رأ ملف ةنيدملا

 املف ةنيدملا ٍةكي هللا لوسر مدق » : لاق سنأ نع ةياور ىفو
 لوسر اي انيلإ : اولاقف اهئاسنو اهلاجرب راصنألا تءاج ةنيدملا لخد

 « بويأ ىبأ باب ىلع تكربف « ةرومأم اهنإف ةقانلا اوعد : لاقف هللا

 : نلقي نهو فوفدلاب نبرضي راجنلا ىنب ىراوج تجرخف : لاق
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 هللاو ىإ : اولاقف « ىننوبحتأ لاقف كي هللا لوسر نهيلإ جرخف
 هللاو انأ « مكبحأ هللاو انأ مكبحأ هللاو انأ : لاقف . هللا لوسراي

 نا ل ا عام داو ناو دام دلع دلع هاء د!

 -كااكس



 ةيوبنلا ةرايزلا بادآ نم
 نأ ةرونملا ةنيدملا ىلإ لصوو 2 ىلاعت هّللا هقفو نمل ىغبني

 لزانملاو ةرهاطلا باحرلا كلت ىف ةيعرشلا بادآلاب كسمتي

 . نايعلاب تباثلا لضفلاب ناكملا فرش رعشتسيف « ةكرابملا

 مارتحاو راقوو ةنيكسب لخدي « ىوبنلا دجسملا لخد اذإف
 ىهنم دجسملا ىف توصلا عفر نأل « هتوص عفري الو « مات ءودهو

 باطخلا نب رمع نأ تبث دقو : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 « دجسملا ىف امهتاوصأ ناعفري نيلجر ىأر ( هنع هللا ىضر)

 نإ « اًبرض امكتعجوأل دلبلا لهأ نم امكنأ ملعأ ول :لاقف

 ةماعلا لاّهج ضعب هلعفي امف ٠ ِِكَي هدجسم ىف عفرت ال تاوصألا

 .ه١ا « تاركنملا حبقأ نم توصلا عفر نم

 ديقتلا وأ « اهم 2 اهمازتلا نسي ب ةرايزلل ةصوصخم ةغيص كانه تسيلو

 « ىفك بولسأ وأ ةغيص ىأب ِةِْلَي ىبنلا ىلع ىلص ول لب « اهب

 مالسلا « هللا لوسر اي كيلع مالسلا : هلوق ىلع رصتقي نأ هيفكيو

 امّلك « رمع صفح ابأ اي كيلع مالسلا « قيدصلا ركب ابأ اي كيلع

 : لوقي دجسملا لخد اذإ رمع نبا ناك دقف « دجسملا ل خد

 مالسلا « ركب ابأ اي كيلع مالسلا « هللا لوسر اي كيلع مالسلا

 ْ . فرصني مث « تبأ اي كيلع
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 : همالس ىف لاق اذإ) : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 مركأ اي . هقلخ نم هللا ريخ اي هللا لوسر اي كيلع مالسلا
 . هتافص نم هلك اذهف « نيقتملا مامإ اي « هبر ىلع قلخلا

 . ؛ لَك ىمأو وه ىبأب

 نم ةرجحلا مامأ لاهجلا ضعب هلعفي امم سرتحي نأ ىغبنيو
 ًالأو « اهب فوطي الو اهلبقي الو ةرجحلا ملستي الف « هوحنو حسمت
 امب عبشتملا نإف « كلذ لعفيل اًبذاك اًقوش وأ ًالاح وأ اًدجو عنصتي

 . روز بوث سبالك هدنع سيل
 دجوي الو « ديحوتلا ىفاني ام لك نم باحرلا كلت هللا ظفح دقو

 لَم هربق ىف وأ « هيف دقتعي نم هللا دمحب  ةملسملا ةمألا نيب
 لعجت ال مهللا : لاق نيح ِةِِكَي هئاعدل ةباجتسا « الطاب اًداقتعا

 نانيد عمتجي ال » : هنأ هب ربخأ امل اًقيقحتو « دبعي اًنْثو ىربق

 . « اَهلإ ةريزجلاب دبعي نأ سيأ دق ناطيشلا نأو « برعلا ةريزجب
 الإ ديحوتلا ىفاني هرهاظ امم سانلا ضعب هلعفي ام نأ نئظت الو

 . هيبنتو ميلعت ىلإ جاتحي لهج نع ارداص

 : ميقلا نبا خيشلا لاق

 نمحرلاب كرشلا راذح اًديع هربق ريصن نأ اناهن دقلو
 ناثوألا نم اًنثو همض دق ىنذلا ؛« ربقلا لعجي ال نأب اعدو

 ناردج ٍةثالثب هطاحأو هءاعد نيملاعلا بر باجأف

 نايصو ةيامحو ةزع ىف هئاعدب هؤاجرأ تدغ ىتح
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 لَك هنأ اًظحالم ةرضحلا كلت ىف بدأتي نأ ملسملل ىغبنيو

 هتمرح نإو « هفقوم ملعيو « مالسلا هيلع دريو « هفرعيو هب رعشي

 : ميقلا نبا خيشلا لاق

 ناتشنث ًالّوأ ةيحتلا اني لص ىوبنلا دجسملا انيتأ اذإف

 نافجألا ىلع ولو فيرشلا ربب قلا دصقن ةرايزلل انينثنا مث
 نالعإلاو رسلا ىف للذتم عضاخ ةفقو ربقلا نود موقنف
 ناقذألا سكاون نوفق اولاف قطان ىح ربقلا ىف هنأكف
 نافجّرلا ةرثك مئاوقلا كلت ترتعاف ةباهلا كلت مهتكلم

 نامزألا ىلع تضاغ املاطلو اهئامب نويعلا كلت ترجفتو

 ناميإ ىذو ملع ىذ راقوو ةيبيهب مالسلاب مّلسملا ىنإو
 ناقذألا ىلع دجسي ملو الك هحيرض لوح تاوصألا عفرت مل

 : ةديصقلا رخا ىلإ
 ةظفاحملا ىف دهتجي نأ ةرونملا ةنيدملا ىلإ لصو نمل ىغبنيو
 نيحيحصلا ىف تبث دقف « فرشملا ىوبنلا دجسملاب ةالصلا ىلع

 ىف ةالص » : لاق ِةِكَي ىبنلا نأ ( هنع هللا ىضر) ةريره ىبأ نع

 الإ دجاسملا نم هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ اذه ىدجسم

 . 27 «مارحلا دجسملا

 ىف ىقهيبلاو نابح نباو ةجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دمحأ مامإلا هاورو هيلع قفتم )١(
 . دحاو اعيمج اهانعمو ةفلتخم تاياور ثيدحللو « ناميإلا بعش
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 معيو . لفنلاو ضرفلا معي ليضفتلا اذهو : ىوونلا لاق

 دقف « نآلا لبقو نآلا ديدج نم هيلإ فيضأ امو ميدقلا دجسملا

 ناك ءاعنص ىلإ دجسملا اذه ىنب ول» : لاق هنأ ٍةِلَي هنع ىور
 . دو هتوبن مالعأ نم وهف حص نإ ثيدحلا اذهو « ىدجسم

 حيحصلا ىفف « ايندلا ىف ةنجلا ةضور ىسني ال نأ اًضيأ ىغبنيو

 ىفو « ةنجلا ضاير نم ةضور ىربنمو ىربق نيب ام » : اًعوفرم

 دهتجي نأو «ةنجلا ضاير نم ةضور ىربنمو ىتيب نيب ام ١ : ظفل

 ةعفادملاو ةمحازملاب اًدحأ ىذؤي الأ طرشب نكل « اهيف ةالصلا ىف

 ةالصلل ةضورلا ىلإ هجوتي مث ,دجسملا ىلإ روضحلا ىف رخأتي الو
 ء« فوفصلا عطقيو . باقرلا ىطختيو « نيلصملا ىذؤيف اهيف

 دق ىتلا ةلداجملاو ةمصاخملا ببسيو « نيركاذلا ىلع شوشيو

 مارحلا بكترا دق اذهب وهف « حيبقلا لوقلاو ةمتاشملا ىلإ جرخت

 . ريخلا دارأ ثيح نم رشلا ىف عقوف « ةنسلا ىلإ لوصولل

2 7 
 د6 د! د د6 إد د ا 1 حام ىلع مث 07

-1١50- 



 دميجحوتلاو ناميإلا راد

 راد « ةبيطملا ةببحملا ةعقبلاو ةبيطلا رادلا « ةرونملا ةنيدملا

 : ىلاعت هللا اهامس . ناميإلاو قدصلا لخدمو « ةرجهلاو ةنسلا

 قلطي ناكو « ةبيط» : تك هللا لوسر اهامسو حيحصلا ىف «ةباط»

 نع ةياكح « كلذك نآرقلا ىف تيمسو « برشي : لبق نم اهيلع
 ءاج دقو « ضرم مهبولق ىف نيذلاو « نيقفانملا نم اهلاق نم لوق
 داسفلا وهو « برثلا» نم ذوخأم هنأل ,« كلذب اهتيمست نع ىهنلا

 هركي كي هللا لوسر ناكو « ةمالملاو خيبوتلا وهو «بيرثتلا » نموأ
 . ثيبخلا مسالا

 ىضر ) بزاع نب ءاربلا ثيدح نم هدنسم ىف دمحأ مامإلا ىور

 برشي ةنيدملا ىمس نم» : ّةِكَي هللا لوسر لاق :لاق ( هنع هللا

 . .« ةباط ىه « هللا رفغتسيلف

 رشع « ةنيدملا» : لوقي نأ هترافكف برثي :لاق نم نأ ءاجو

 . تارم

 اهرجشو اهروص ميرحت تبث 2 فرشم سدقم مرح ةنيدملاو

 لَو هلوقل روهمجلا بهذم وه امك « هلل مرحملاو « لالحلا ىلع

 ىنإو ةكم مرح ميهاربإ نإ) : ( ملسم دنع امك ) حيحصلا ىف
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 داصي الو'') اهاضع عطقي ال مارح اهتيب ال نيب ام « ةنيدملا تمرح

 ىفو « اهرجشو اهديص نمضي ةكم نكل . ه . |« اهديص
 . فالخ اهرجشو ةنيدملا ديص نامض

 كَم ىبنلا نأل . بارشلاو ماعطلا ةكرابم ةدلب ةرونملا ةنيدملاو
 ةرونملا ةنيدملاو «مهلايكمو مهدمو مهعاص ىف ةكربلاب اهلهأل اعد
 لكي هللا لوسر لاق نيحيحصلا ىفف « لاجدلا اهلخدي ال ةظوفحم
 ةيحان ىف لزني ءىجي هنأو ةنيدملا الو ةكم أطي ال لاجدلا نإ» :

 رفاك لك هيلإ جرخيف . تافجر ثالث فجرتف « ةنيدملا
 . (« قفانمو

 ةكم الإ لاجدلا هؤطيس الإ لب نم سيل ١ ةياور ىفو

 . « ةنيدملاو

 ىفف « نوعاطلا اهلخدي ال ةظوفحم ةرونملا ةنيدملاو
 اهلخدي ال ةكئالم ةنيدملا باقنأ ىلع » : ٍةِلكَي لاق نيحيحصلا
 ىلع قيرطلا وهو « بقن عمج باقنألاو « لاجدلا الو نوعاطلا

 . اهحاجفو اهقرط ةنيدملا باقنأو « لبجلا سأر

 امل مهنأ حص دقو « ءابطألا دنع ءابو نوعاطلا كلذ ىف رسلاو

 مهل اعد ةديدش ىمحو ةميظع ضارمأ مهتباصأو ةنيدملا اومدق

 )١( كوش هلو مّظْعَي رجش لك .
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 ىلإ اهءابو لقنا مهللا » : لاقو « مهنع كلذ فشكف هك ىبنلا

 ةهج ىه ىتلا ةفحجلا نم لايمأ ةثالث ىلع ناكم مخو « مخ

 . غبار

 كلذب ىنعن « ىشافلا ماعلا توملا وه نوعاطلا : ىبطرقلا لاق

 نم اهريغ ىف نوكي ام لثم نوعاطلا نم ةنيدملاب نوكي ال هنأ

 هللا لوسر قدص هللا رهظأ دقو « ساومع ىف عقو ىذلاك «دالبلا

 اهيف عقو هنإ : لوقي نم مهريغ نم الو ةلقنلا نم عمسي مل هنإف دك
 اهححص مهللا » : لاق ثيح لِي هئاعد ةكربب كلذو « ماع نوعاط

 . «انل

 ثبخلا ةلازإ ىف ريكلاك ىهف « اًمبخ لبقت ال ةرونملا ةنيدملاو
 هباصأف كي ىبنلا عياب اًيبارعأ نأ : نيحيحصلا ىف امك « اهنع
 نم ىنفعأ ىأ « ىتعيب ىنلقأ دمحم اي : لاقف « ةنيدملاب كعو

 : لَك لاقف « ىبارعألا جرخف « كك هللا لوسر ىبأف « كتعيابم
 صلخي ىأ « اهبيط عصنتو اهثبخ ىفنت ريكلاك ةنيدملا امنإلا
 ححصو ْلِكَي هتايح نمزب صاخ اذه : مهضعب لاق « هتحئار دتشتو

 . نامز لك لمشي ماع هنأ ىوونلا

 ىفنت ىتح ةعاسلا موقت ال ١ : حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج دقف

 : ىشكرزلا لاق « ديدحلا ثبخ ريكلا ىفني امك « اهرارش ةنيدملا

 ] . لاجدلا نمز : ملعأ هللاو اذه

 نم اهيف هللا لدبأ الإ اهنع ةبغر دحأ اهعَدَي ال ةرونملا ةنيدملاو
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 اًدهاز اًبغار ةنيدملا نع جرخي ىذلا نأ كلذ ىنعمو « هنم ريخ وه

 رفاك وأ « اهب مايقلا لضفو « اهلضفب لهاج وه امنإ ءاهيف

 نم ىقب نمف ء اهنم جرخ اذإ نيذه نم دحاو لكو .كلذب
 هللا ىضق دقو . لاح لك ىلع هنم لضفأو هنم ريخ نيملسملا

 لضفلاو . ملعلا لهأ نم ناولخت ال ةنيدملاو ةكم نأب ىلاعت

 . اهيلع نمو ضزألا هللا ثري نأ ىلإ « نيدلاو

 دجسم ىوقتلا ىلع سسأ ىذلا دجسملا ةرونملا ةنيدملا ىفو

 سسأ دجسمل# : ىلاعت هلوق ىف هيلإ ةراشإلا تءاج ىذلا ءابق

 . * هيف موقت نأ قحأ موي لوأ نم ىوقتلا ىلع
 دجسملا نع ِةِكَي هللا لوسر ( هنع هللا ىضر ) ديعس وبأ لأس دقو

 ىف ءاجو « اذه مكدجسم وه » : لاقف « ىوقتلا ىلع سسأ ىذلا

 . « ىوبنلا دجسملا هنأ : ىرخأ ةياور
 نأ ىذمرتلا جرخأ دقو . ىوقتلا ىلع سسأ امهنم ًالك نأ قحلاو

 . (« ةرمعك ءابق دجسم ىف ةالصلا » : لاق ِةِِكَي ىبنلا

 هللا لوسر لاق : لاق لهس نع ديج دنسب ةجام نبا جرخأو

 ناك ةالص هيف ىلصف ءابق دجسم ىتأ مث هتيب ىف رهطت نم ١ : كي
 . دانسإلا حيحص : لاقو مكاحلاو دمحأ هاورو « ةرمع رجأ هل

 ةراتو « تبس لك اًيشامو اّبكار ءابق دجسم ىتأي ِةِلِكَي ناك دقو
 . هيف ىلصيف ناضمر نم رشع عباسلا مويلا ةحيبصو « نينثالا موي
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 اهئاوأل ىلع ربص نم دعوو ءاهب.ةماقإلا ئلع لي ثح دقو
 نم ىلع اعدو . ةمايقلا موي اًعيفش وأ اًديهش هل نوكي نأ اهتدشو

 .نم » : لاقف كلذ ىلع ناعأ وأ ء اًّمثإ ىتأو ءاسأو اهب ثدحأ

 سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف اًندحم ىوآوأ اًندح اهيف ثدحأ
 لبقي ال ىأ « ًالدع الو اقرص ةمايقلا موي هنم هللا لبقي ال 2 نيعمجأ

 . الفن الو اًضرف هنم

 رانلا ىف هللا هبيذي نأب ءوسب مهدارأو اهلهأ ىذآ نم ىلع اعدو

 مهفكا مهللا ١ : لاق « ءاملا ىف حلملا بوذ وأ « صاصرلا بوذ

 ظ . نسح دانسإب رازبلا هاور « سأبب مهمهد نم

 2/6 د16 دع دز ذأ د د6 د6
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 ىوبنلا دلوملاب لافتحالا ىف ىزوجلا نبا ىأر

 : «مانألا دشرم حرشب مالعلا حتف » ىف ىنادرجلا ةمالعلا لاق
 هب ترج ام تاعاطلاو تابرقلا لجأ نم لب عدتبا ام لجأ نمو
 « تاداسلا ديسب هيف حرفلاو «٠ فيرشلا دلوملاب ةيانعلا نم ةداعلا
 دلوملا ةصق ةءارقو جيواحملا ةاساومو « ماعطلا ماعطإو
 ٠ . فيرشلا

 اًنامأ ناك دلوملا لمع نم نأ» : برج اممو : ىزوجلا نبا لاق
 لكم هنأ ءاج دقو . « مارملا لينب ةلجاع ىرشبو « ماعلا كلذ ىف هل

 بهل ابأ اهالوم ترشبف (بهل ىبأ ةيراج) « ةبيوث تبهذ دلو امل
 ىف هنع ففخي نأب ىزوجف « هتعاضرب اهرمأو اهقتعأف هِي هتدالوب
 « همذب نآرقلا حرص نم لاح اذه ناك اذإف « نينثا ةليل لك . رانلا

 هيلإ لصت ام ىدبيو « ٌيِكَي هدلومب حرفي ىذلا ملسملاب كنظ امف
 نأ « ميركلا هللا نم هؤازج نوكي امنإ ىرمعل « هتبحم ىف هتردق
 . ميعنلا تانج هلضفب هلخدي

 « سانلا مايق نم ةداعلا هب ترج ام اًضيأ عدتبا ام لجأ نمو

 « هميظعت نم هيف امل « كلذ بحتسيف دلو هدلوم ركذ نيح
 نم رفكب ةيفنحلا ضعب ىنفأو لب « رورسلاو « هب حرفلا راهظإو
 دنع ولو « همودقل مَقُي مل اذإ ىرمعلو «٠ سانلا موقي نيح « هكرتي

 : هبكاوم ىف ىناولحلا ةمالعلا ركذ نكل « ماقي نملف « هدلوم ركذ
 مايقلا ىدأ وأ « كلذ بيطخلا ركذ اذإ هكرت بجي وأ ىغبني هنأ »

 . ه . ١١ تاصنإلا مدعو شيوشتلا ىلإ
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 ىبنلا ىلع مالسلل غيصلا نسحأ نم

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 لوسر اي ىديس اي كيلع مالسلا : رئازلا لوقي ام نسحأ نمو
 كيلع لزنأ هللا نإ . لسرلا ريخ ايوأ ] : لوقي هللا تعمس ءهللا

 كوءاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو » ء هيف لاق [ اًقداص اًّباتك

 دقو « اًميحر اًباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف

 ةياور ىفو « ىبر ىلإ كب اًعفشتسم « ىبنذ نم اًرفغتسم كتئج

 . « ىبونذ نم لجو زع كبر اًرفغتسم كتئج ىنإ» : ىرخأ

 مكألاو عاقلا نهبيط نم باطف

 هنكاس تنأ ربقل ءادفلا ىسفن

 مركلاو دوجلا هيفو فافعلا هيف

 هنأ ( امهنع هللا ىضر ) (انمامإ خيش) ىبتعلا دمحم نع ءاج دقف

 ىبتعلا ىأرف « فرصناو « مركملا ربقلا دنع كلذ لاق اًييارعأ عمس

 هرشبو « ىبارعألاب قحلأ ىبتع اي : لوقي « مانملا ىف ِةِكَي هللا لوسر
 ٠ . هل رفغ دق هللا نأب

 نع ىور هنأ « ىناعمسلا ديعس ىبأ نع ظافحلا ضعب ىورو
 « ىبارعأ مهءاج مايأ ةثالشب ِكَو هنفد دعب هنأ : ههجو هللا مرك ىلع
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 « (مالسلاو ةالصلا هنكاس ىلع) فيرشلا ربقلا ىلع هسفن ىمرف

 انعمسف : تلق « هللا لوسر اي : لاقو « هسأر ىلع هبارت نم اثحو
 لزنأ اميف ناكو « كنع انيعو امك ىلاعت هللا نع تيعوو « كلوق

 اورفغتساف كوءاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو» : ىلاعت هلوق كيلع

 تملظ دقو « اًميحر اًباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رضغتساو هللا

 هنأ فيرشلا ربقلا نم ىدونف « ىبر ىلإ ىل رفغتست كتثجو ىسفن
 . كل رفغ دق

 ميلا ناو ةيميت نب نيبدلا ىقتو « عانقإلا حراش ةصقلا هذه ركذ

 دكأتيو « ريثك نبا ظفاحلا اهرقأو « ىزوجلا نباو ركاسع نب
 نأ ل مقالا لوو « فيرسلا فقر لا اذه ل ةيرشلا كيد

 نم راثكإلاو « اهلوبق ىف لَو هب عافشتسالاو « اًحوصن ةبوت اهلعجي
 دقو : اهدعب لوقي نأو . ةروكذملا ةيآلا ةوالتب عرضتلاو رافغتسالا

 دقو « اًريبك اًرمأ ىتلفغو ىلهجب تيتأو « اًريثك اًملظ ىسفن تملظ

 « ىبنذ نم اًرفغتسم كتئجو « اًريجتسم كبو اًرئاز كيلع تدفو
 لوبقملا « نيبنذملا عيفش تنأو « ىبر ىلإ ىل عفشت نأ ًالئاس
 « ىبنذب رقم ءىطخب فرتعم اذ انأ اهو « نيملاعلا بر دنع هيجولا

  ىل رفغي نأ « كب ميحرلا ربلا هللا لأسأو « ىبر ىلإ كب لسوتم

 ىندرويو « كترمز ىف ىنرشحيو « كتبحمو كتنس ىلع ىنتيميو
 هللا لوسر اي ىل عفشاو « نيمدان الو ايازخ ريغ «٠ كضوح ىئابحأو
 كترضح ىف اذ انأ اهف « نيبنذملا َعيفشو « نيملاعلا بر
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 محري هلعل 2 ءاجرلا ىبر مركب تقلعو 2 كباب ليزنو « كراوجو

 نم ىقب ام ىف همصعيو « ىنج امع وفعيو « ءاسأ نإو هدبع

 . نييبنذملا عيفشو 2 نييبنلا متاخ اي كتعافشو كتكربب 2 ايندلا

 ةقلعم ىلامأو عيفشلا تنأ

 ىل عفشت أضفلا اذ اي كتوجردقو

 هلذالمال ىحضأ كليزن اذه

 ىلمأايو ىلؤس اي كبانج الإ

 : هريغ لاقو

 مكب خانأ دق بيرغ 3 0 3 ٠

 برعلاةداساي مكب ريجتسمو

 ايو نامزلا نوع اي فيضلا ىمركم اي

 بلطلاو دصتقلا ىمرسمو ريقفلا ثوغ

 هبهاذم تقاض ىذلاماقم اذه

 2.1 4 ٠
 ببسلا مظعأ نم اجرلا ىف متتنأو

 دلع هللا لوسر اي كدفو نحن : اًضيأ ةروكذملا ةيآلا دعب لوقي وأ

 عافشتسالاو « كترايزب كربتلاو « كقح ءاضقل كانئج « كراوزو
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 هللا لوسر اي انل سيلف « انبولق ملظأو « انروهظ لقثأ امم « كب

 ىف انرشحيو « انتابلط رئاسب انيلع نمي نأ هلأساو « كّئبر دنع انل

 . نيلماعلا ءاملعلاو « نيحلاصلا هدابع ةرمز

2 2 2 2 2 00 3 03 2 
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 ةينارق ةيوبن لئاضف

 : مهضعب لاق

 ىحضلا ةروس ىف نمحرلا كضرُي ملأ

 ُبَّذَحُم انيفو ىضرت نأ كاشاحو
 انعاَيَض عينملا هاجلا عم ىضرتأ

 بَسْنُت كباب باستعأ ىلإ نحنو

 ٌتأْرَق أو نيسملسملا ت تاتش مل

 : هريغ لاقو

 ىنطعي فوسلو ىحضلا ىف انأرق
 ءاضعلا كاذاتبولق َرَسَف

 ىضرت هللا لوسر اياشاحو

 ءاسي وأ بَّرعي نم ايفو

 : هريغ لاقو

 :/ اهاج كيسحو _هلدهلالإلاق
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 امنإكنوعياايبيي نيذلانإ

 « هللا نوعيايي »:_-لوقياميف

 : ىرصملا ريبكلا بيدألا ىدنشقلقلا خيشلا لاقو

 هتعلطب وجرأام لمؤأ ىنإ

 ٌلومأم نومأملا ٌرّينلا ههجوف
 ارعشلا فرخ ىفامو لوقأ اذام

 ٌليزنت مح ْثَكَصْفامدعب نم

 « ةثعبلا لبق لكي هللا لوسر ةدابع تناك فيك ٠

 هلبق نم عرشب اًدبعتم هثعب لبق ٌةِِْكَو ناك له : اوفلتخا ءاملعلا نإ
 نأب اوجتحاو « ءىشب اًدبعتم نكي مل : روهمجلا لاقف . ؟ الوأ
 « ةداعلا ىف هرتس الو « همتك نكمأ املو « لقنل عقو ول كلذ

 عقي مل املف و هيلع هب اوجتحاو « ةعيرشلا كلت لهأ رختفالو
 تبهذو « هلبق ىبن عرشب اًدبعتم نكي مل هنأ انملع كلذ نم ءىش

 «ءاَعوبتم نوكي نأ دعبي هنأل : اولاق « ًالقع كلذ عانتما ىلإ : ةفئاط

 عطق كرتو ِةكَي هرمأ ىف فقوتلا ىلإ نورخآ بهذو . اًعبات فرع دقو
 اذه ىلإو نيبناجلا نم عطاق ال هنأل كلذ ىف ءىشب هيلع مكحلا

 . نيمرحلا مامإ بهذ

 فقوتف « اوفلتخا مث « هلبق نم عرشب ًالماع ناك : نورخآ لاقو
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 فلتخا مث . مهضعب هيلع رسجو « مجحأو نييعتلا نع مهضعب

 ليقو « ىسوم : ليقو « ميهاربإ : ليقو « حون : ليقف « نونيعملا
 ةلمج هذهف « ء مالسلاو ةالصلا مهيلع مدآ : ليقو « ىسيع

 هيلع ىذلا وهو « لوألا اهرهظأو « ةلأسملا هذه ىف بهاذملا

 امك لقنل ءىش ناك ول اذإ « نينيعملا بهذم اهدعبأو « روهمجلا

 . رم

 باتكلا قئاقح ىلع عالطا الو هدنع قيقحت ال نم ضعب معزو

 عرش هل سميلو لَك ميهاربإ ةعيرش ىلع ناك كي انيبن نأ : ةنسلاو

 اكسمت ميهاربإ عرش ءايحإ « هتثعب نم دوصقملا امنإو « هب درفنم
 « اًفينح ميهاربإ ةلم عبتا نأ كيلإ انيحوأ مثال : ىلاعت هلوق رهاظب

 ردصي ال هلثم نإ : اولاق مث نمو « هبشأ ةفارخلاب لب طلغلاب همعزف
 : ةيآلا هذهب دارملا امنإو « عبطلا فيثك « لقعلا فيخس نماالإ

 ميهاربإ ماقم وه ىذلا ةلخلا ماقمب صاخلا ديحوتلا ىف عابتالا
 ببستملاو «نيكرشملا نم ناك امو اًفينح» : ةغيصب هيلإ راشملا

 امهيلع ليربج هيلإ ءاجو « رانلا ىف ىقلأ امل قلطملا هضيوفت نع
 ةياغ لصوف « الف كيلإ امأ : لاق ؟ ةجاح كلأ : هل ًالئاق مالسلا

 لككَي دمحم انيبن الإ هدعب الو هلبق دحأ اهيلإ لصي مل ضيوفتلا نم

 معنملا هّبرابو هقلاخ الإ اهملعي ال تاياغب ىقتراو اهيلإ لصو هنإف
 . هريغل هتؤي مل امب هيلع
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 سانلا ءىجم دنع «مالسلاو ةالصلا هيلع» ميهاربإ لوقي مث نمو

 ءاضقلا لصف ىف ىمظعلا ةعافشلل ميظعلا فقوملا كلذ ىف هيلإ

 ءارو نم ًاليلخ تنك امنإ» : ةلخلاب كافطصا هللا نإ : هل نيلئاق

 « هريغ نع ةبترلا رخأتم هنكل ًاليلخ ناك نإو هنأ مهملعأف « ءارو

 نيذلا كئلوأ » : ةقباسلا ةبآلا كلت ريظنو ِةِْلَك انيبن ىف ةرصحنملا

 امو ديحوتلا ىف ءادتقالاب رمألا دارملاف «هدتقا مهادهبف هللا ىده

 , عورفلا ىلإ ال لوصألا ىلإ عجرت ىتلا ةيلعلا تاماقملا نم هب قيلي

 ىلع «مالسلا هيلع» فسويك ًالصأ ًالوسر سيل نم مهنم ناك ذإ

 . كلذ ىلع مهب ءادتقالا ىلع رمألا

 : ىراخبلا حرش ىف؛ ىنيقلبلا حج جارسلا » مالسإلا خيش لاقو

 لبق بِي هدبعت ةيفيك اهيلع انفقو ىتلا ثيداحألا ىف ءىجي ملو»

 ءارح ىلإ جرخي ناك كك هنأ هريغو قحسا نبا ىور نكل « هثعبلا

 ىف شيرق كسن نم ناكو « هيف كسنتي ةنسلا نم اًرهش م ماع لك ىف

 اذإ ىتح « نيكاسملا نم هءاج نم لجرلا معطي نأ ةيلهاجلا

 . ةبعكلاب فوطي ىتح هتيب لخدي مل هتيب نم فرصنا

 اذه نأ ىدنعو :لاق « ركفتلا ىلع دبعتلا مهضعب لمحو

 عنص امك - سانلا نع لازتعالا ىهو « عاونأ ىلع لمتشي دبعتلا

 راظتنا نإف  ىلاعت هللا ىلإ عاطقنالاو « هموق لازتعاب كي ميهاربإ
 ”١ه



 (ههجو هللا مرك) بلاط ىبأ نب ىلع هاورامك « هدابع جرفلا

 تناك : مهضعب لاق مث نمو « رسكفتلا كلذ ىلإ مضنب ضايو «اعوفرم

 . ركفتلا ءارح ىف لَك هتدابع

 . ( ىمثيهلا رجح نبا ىواتف رظنا )
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 بيبحلا ةيؤرل ةروثأم تاولص

 «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

 نع ًالقن نيفراعلا ضعب نع ءايحإلا ىف ىلازغلا خيشلا لقن
 : ةالصلا هذه ىلع بظاو نم نأ ( هنع هللا ىضر ) ىسرملا فراعلا

 كلوسرو كيبنو كدبع دمحم انديس ىلع لص مهللا » : ىهو

 ةئامسمخ ةليللاو مويلا ىف : ملسو هبحصو هلآ ىلعو ىمألا ىبنلا

 . « ةظقي ٍةِْلَك ىبنلاب عمتجي ىتح تومي ال « ةرم

 نع درو هنأ « ءارقفلا ناتسب » ةباتك ىف ىعفايلا مامإلا نع لقنو

 هذهب ةرم فلأ ةعمجلا موي ىلع ىلص نم » : لاق هنأ ِةِكَي ىبنلا

 هنإف «ىمألا ىبنلا دمحم انديس ىلع لص مهللا ١ : ىهو ةالصلا

 ري مل نإف « ةنجلا ىف هتلزنم وأ « هيبن وأ « هتليل ىف هبر ىري
 ةدايز ةياور ىفو « سمخ وأ ثالث وأ « نيتعمج ىف كلذ لعفيلف

 . ملسو هيبح صو هلآ ىلعو (

 رداقلا دبع ىديس ىنابرلا بطقلل «ةينغلا » باتك ىفو

 : لاق (هنع هللا ىضر ) ةريره ىبأ نع جرعألا نع [ثيدح ] ىناليجلا

 لك ىف أرقي « نيتعكر ةعمجلا ةليل ىلص نم » : كك هللا لوسر لاق
 وه لق » ةرم ةرشع سمخو « ةرم ىسركلا ةيآو باتكلا ةحتاف ةعكر

 اك



 ىلع لص مهللا » ةرم فلأ هتالص رخآ ىف لوقيو « «دحأ هللا

 ةعمجلا هل متت الو مانملا ىف ىناري هنإف « ىمألا ىبنلا دمحم انديس

 هبنذ نم مدقت ام هل رفغو ةنجلا هلف ىنآر نمو ىنآر دقو الإ ىرخألا

 . اه . ا« رخأت امو

 21631 3 د1 21 1

 ا



 ( ِهِكَك هتاماقم فرشأ ) ةيدوبعلا ماقم

 ىلإ مارحلا دجسملا نم ًاليل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس »
 عيمسلا وه هنإ انتايآ نم هيرنل هلوح انكراب ىذلا ىصقألا دجسملا

 . (« ريصبلا

 فصو نأ ىلإ ةراشإ « هلوسرب الو هيبنب لقي مل « هدبعب : هلوق

 هبرل دبعلا ةبسن تحص اذإ هنأل اهفرشأو فاصوألا صخأ ةيدوبعلا

 هللا هركذ اذلو « دعسو زاف دقف « اًدحأ هل هتدابع ىف كرشي ال ثيحب

 . انه امك ةفيرشلا تاماقملا ىف ىلاعت

 . ةيآلا «ىحوأ ام هدبع ىلإ ىحوأف» : لاق ىحولا ماقم ىفو

 ( هوعدي هللا دبع ماق امل هنأو » : ىلاعت هللا لاق ةوعدلا ماقم ىفو

 : ( ىلاعت هللا همحر ) ضايع ىضاقلا لاق اذلو
 ايرثلا أطأ ىصمخأب تدكو اههيتو اًفرش ىندازاممو
 ابن ىل دمحأ تريص نأو ىدابع اي كلوق تحت ىلوخد

 ةمأ تلض امك ِةِكَي هب هتمأ لالض فوخ وهو رخآ هجو كانهو

 . هللا نبا : اولاق ثيح ؛ مالسلا هيلع هب ىسيع

 دنع لاق مث 2 حيحصلا ىلع همسجو هحورب ىأ هدبعب : هلوقو

 دئاع ريمضلا نأ روهشملا « ريصبلا عيمسلا وه هنإ ١ : ىلاعت هلوق

 لاوحألاب ريصبلا « لاوقألل عيمسلا وه ىأ « ىلاعت هللا ىلع

 ناتيإلا ةمكحو « ِةِكَي ىبنلا ىلع دئاع ريمضلا : ليقو « لاعفألاو

 هما



 ام دهاش ثيح . ِهِكَي هللا لوسر ىلع ءانثلا » : نيفصولا نيّذهب

 وهف هعمس شهدي ملو هرصب غزي ملو . عمس ام عمسو « دهاش

 هماقم ولع ىلإ ةراشإ « ىغط امو رصبلا غاز ام » : ىلاعت هلوق ريظن

 . ريصبلاو عيمسلا نب فصو دق لو نوكيف كي هنأش ةعفرو

 26 3/6 2[ 316 25 2/6 3 2 1 داء داع داع داو خام خلع خام نإ
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 ( حتافلا ةالص حرش ) متاخلا حتافلا

 ««قلغأ امل حتفلا دمحم انديس ىلع كرابو ملسو لص مهللا »

 دعب تناك ةلاسر نأل عئارشلا نم حوتفم ريغ ناك ام حتف ِِكَي هنأ ىأ

 تاريخلا عاونأ هدابع ىلع هب هللا حتفو ( ةيلهاجلا نمز) ةرتفلا

 ىفو « هفك نم قاززألا لكف « ةيورخألاو ةيويندلا ةداعسلا باوبأو
 ىتلا ىأ « ضرألاو تاومسلا نئازخ حيتافم تيتوأ :  ثيدحلا

 ىأ ««ضرألاو تاومسلا ديلاقم هل » : اهيف ىلاعت هللا لاق

 ثيدحلا ىفو . ِهِكَي هبيبحل لجو زع اهاطعأ دقف ءاهحيتافم

 . «مساقلا انأو طعم هللا» : اًضيأ

 الو هدعب ىبن ال هنإف ةلاسرلاو ةوبنلا نم « قبس امل متاخلاو »

 نم لزن اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيعو « هتعيرش ددجي لوسر
 رضخلا نأ امك « هتمأ نمو ِةَِكَي انيبن ةعيرش ىلع نوكي ءامسلا

 . هتمأ نمو هتعيرشب هللا نادبعي سايلإو

 « هللا دنع تباثلا نيدلا رصان ىأ ««قحلاب قحلا رصانلاو»

 لبقي نلف ايد مالسإلا ريغ غتبي نمو » : هيف ىلاعت هللا لاق ىذلا

 ىوقمو هعم رئادو قحلل مزالم كي هنيدل هرصن ىف هنإ ىأ « هنم

 وأ «هللا نم هب رومأملا قحلا لاتقلابو ةقحلا ججحلاب قحلا نيدلل

 نوكيف « هئامسأ نم مسا هنأل « ىلاعت هللا وه ىناثلا قحلاب دارملا
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 # هللا دنع نم الإ رصنلا امو # : ىلاعت هبرب نيدلل ديؤملا ىنعملا
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص « ميقتسملا كطارص ىلإ ىداهلاو »

 20 ميظعلا هرادقمو هردق قح هباحصأو

 ىضر) بلاط يبأ نب ىلع مامإلا اهملعي ناك ىتلا ةغيصلا ىف ةروكذم ةالصلا هذه نم ىلوألا ةلمجلاو )١(
 ةيآلا .  . . ىبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ# : ىلاعت هلوق دنع هريسفت ىف ريثك نبا اهاور دقو (هنع هللا

 ةمالسو ها . ًايلع كردي ملو فورعمب سيل اذه ىدنكلا ةمالس : ىزملا جاجحلا وبأ ظفاحلا انخيش لاق :لاقو

 ىف ىراقلا ىلع خبشلا لاق : (هنع هللا ىضر) ىلع مامإلا نع ةغيصلا ىور ىذلا وهو نيعباتلا نم اذه ىدنكلا

 ذإ ةلسرم هنع هتياور نأب هدنس َمِحّص نإو لعأ نكل : ىجلدلا لاق هدنس حص دقو فوقوم وهو : ثيدحلا نأش
 لثمو ها . ىحاطلا سيق نب حون هنع ىورو ىلع نع ىور هنأ نابح نبا هركذ امي دودرم وهو ه ١ . هكردي مل
 . ١؟4 ص افشلا حرش نم ؟ ج ىراقلا مالك ىهتنا . لاسرإلا ىف لاقيال اذه

 تاومسلا ديلاقم نإ :لاق امدنع ةالصلا هذهل هحرش ىف فلؤملا ةليضف ىلع ضعبلا ضرتعا دقو اذه

 تاومسلا ديلاقم نأ اونظو همومعب ىنعملا اولعجو بِي هيبنل لجو زع هللا اهاطعأ ( اهحيتافم ىأ ١ ضرألاو

 لوقي وأ ملسم اذه دقتعي نأ اشاحو حيحص ريغ ضارتعا وهو داجالاو قلخلاو ريبدتلاو رمألا ىنعمب ضرألاو
 . هل

 عمج نئازخلا . اضيأ ىهو حاتفم ىنعمب ديلقإ عمج حيتافملا ىه ديلاقملا : برعلا ناسل ىف ءاج دقو

 هاوس دحأل سيلو اهنئازخو ضرألاو تاومسلا حيتافم هل هدحو هللا نأ ةنآلا ىنعمو . ها « ةنازخ ىنعمب دالقم

 « هتئازخ اندنع الإ ءىش نم ناوإ# : هناحبس لوقيو © وه الإ اهملعي ال بيغلا حتافم هدنعو آل : ىلاعت لوقي
 لوقي الضفو هنم ٌةنم هدابع نم ءاشي نم هريخو هملع حيتافم نم ىطعي نأ هل ىلاعت هللا نأ هيف كشال اممو .

 ىضتراو ىفطصا نم مركأو مظعأو < لوسر نم ىضترا نم الا ًادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع ظ ىلاعت
 ىلصف ًاموي كي يبنلا جرخ (هنع هللا ىضر) رماع نب ةبقع نع يراخبلا ىورو . ْةِكَي دمحم هبيبح هلسر نم
 رظنأل هللاو ىنإ مكيلع ديهش انأو مكطرف ىنإ :لاقف .ربنملا ىلإ فرصنا مث تبملا ىلع هتالص دحأ لهأ ىلع

 (ىزاغملا باتكو زئانجلا باتكو بقانملا باتك) . . ضرألا نئازخ حيتافم تيطعأ دق ىنإو نآلا ىضوح ىلإ

 .[49/8 / ”ج ىرابلا حتف]

 الإ ءىش لك حيتافم تيطعأ : لاق ِةْكَي ىبنلا نع ( امهنع هللا ىضر ) رمع نبا نع ىناربطلا جرخأو
 . خلا ( ةعاسلا ملع هدنع هللا نا : ىلاعت هلوق ىف ىتلا ) : سمخل

 طعي مل ام تيطعأ : ِةَِي ىبنلا نع « امهنع هللا ىضر ١ سابع نبا نع دمحأ مامإلاو اًضيأ ىناربطلا جرخأو

 ًاروهط بارتلا ىل لعجو دمحأ تيمسو ضرألا حيتافم تيطعأو بعرلاب ترصن « ىلبق ءايبنألا نم دحأ
 هبيبح ىطعأ هللا نإ : فلؤملا لوق ىف ةراكنو ةضاضغ ىأف كلذك رمألا ناك اذاو « ممألا ريخ ىتمأ تلعجو

 . ؟ حيتافملا ىسنعمب ضزألاو تاومسلا ديلاقم دك
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 غلب لوسرلا اهيأ اي
 امف لعفت مل نإو كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ ايف

 ىلإ ىحوأ ام نأ ملعا# سانلا نم كمصعي هللاو هتلاسر تغلب

 نآرقلا وهو هغيلبتب رمأ مسق ؛ ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني ٌدِيلَو هللا لوسر

 افرح هيلع دزي ملو كب هغلب دقف اًمومع قلخلاب ةقلعتملا ماكحألاو
 باتعلا تايآ متكل متكلا هيلع زاج ولو « افرح هنم متكي ملو

 نأ ىبنل ناك ام» ةيآو « «ىلوتو سبع» . تايآك هللا نم هل ةرداصلا

 ةيآ نم لق ظفلو « بهل ىبأ ادي تبت ةروسو « «ىرسأ هل نوكي

 لق##و «دحلأ هللاوه لق#» و *نورفاكلا اهيأ اي لق#
 هل هللا دهش دقو *سانلا برب ذوعأ لق# و *قلفلا برب ذوعأ

 مكل تلمكأ مويلا# لَ هتافو لسبق هيلع لزنأ ثييح غيلبتلا مامتب

 . *مكنيد

 . هتغلب دقف ضبقا هحور ضبق نيح ليئارزعل لاق هنأ دروو

 ال ىتلا رارسألا عيمج وهو افرح هنم غلبي ملو كو همتكب رمأ امو

 غلبو ضعبلا متك دقف همتكو هغيلبت ىف ريخ امو . ةمألاب قيلت
 ىبأ نع درو اذلو  ةمألاب قيلت ال ىتلا رارسألا ضعب وهو - ضعبلا
 نم نيبارج ىبيبح ىناطعأ » : لاق هنأ ( هنع هللا ىضر ) ةريره

 . 27« موقلحلا اذه ىنم عطقل امهدحأ مكل تنثب ول ملعلا

 )١( ةريره ىبأ نع ىربقملا ديعس نع ىراخبلا حيحص ىف اذه انيور ىبيطلا لاق -
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 ملعو ةيهلإلا رارسألا ملع وه كلذ نا : ةميركلا ةبآلا ريسفت ىف ىسولألا لاقو هنع هللا ىضر -
 : لاق ثيح «نيدباعلا نيز ىلع» نيفراعلا سيئر راشأ اذه ىلإو ةقيقحلا

 انتتفيف لهج وذ قحلا ىرسي اليك هر هاوج ىملع نم متكأل ىنإ
 انسح هلبق ىصوأو ؛ نيسحلا ىلإ نسح وبأاذه ىفمدقت دقو

 انثولا دبعي نمم تنأ : ىل ليقل هب حوبأ ول ملع رهوج برف
 انسح هنوتأيام حبقأ نوري ىسمد نوملسم لاسجب لحتسالو

 15١(. / 5ج ىسولألل ىناعملا حور)
 « اًئيش اهنم متكي مل هنإف اهغيلبتب كي رما ىتلا عيرشتلا ماكحأ ىلا عجري ال ملعلا اذهو

 فراعملاو رارسألا ليبق نم ٌصاخ جلع كانه سيل هنأ ىلع ةميركلا ةيآلاب جتحي نم امأو

 كي ىبنلا رمأت ىهف كلذب اهل نأش ال ةبآلا نإف « لالضلاو لطابلا ىف عقوو بذك دقن ةيهلإلا
 فراعملا نم هيلع هب حتف ام غيلبتب ال ( ماكحألاو نآرقلا نم ) هبر نم هيلإ لزنأ ام غيلبتب

 غيلبتلا نأ ىلع ةيآلا قايس لدي اًضيأو ٠ لاوحألاو مولعلا نم هناحبس قحلا هفرع امو رارسألاو
 فشكو باتكلا لهأ عيرقتب صاخ رمأ ىف نآرقلا نم هيلإ لزنأ ام غيلبت وه كي هب رومأملا
 كي لوسرلا ىدأ دقو لزن ام رخآ نم ةنيدملا ىف تلزن ةيآلا نأل مهحجح ضحدو مهيلطابأ
 . نيدلا لمكأو ةلاسرلا

 هللاو ١ ليلدب كنع فورصم وهف مهديك شخت الو مهنأشب كيلإ هانلزنأ ام غلب ًاذإ ىنعملاف
 ىفن ىلإ ريشي ام ةيآلا ىف سيلو « هبلقل ةنينأمطو ْةَِكَي ىبنلل تيبثت اهيفف « سانلا نم كمصعي
 . لمأتف ه١ . هدابع نم ءاشي نم اهب هللا صخيي ىتلا رارسألاو فراعملاو مولعلا
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 ىبنلا ايؤر

 «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

 ىنار نم » : كي هللا لوسر لاق : لاق ( هنع هللا ىضر ) سنأ نع

 ىراخبلاو دمحأ هجرخأ « ىب لثمتي ال ناطيشلا نإف ىنآر دقف

 : سنأ نع ىذمرتلاو

 ايازتي ال ناطيشلا نإف « قحلا ىأر دقف ىنآر نم » : ِةَِكَي لاقو

 هللا ىضر ةداتق ىبأ نع « ملسمو ىراخبلاو دمحأ هجرخأ «ىب

 ال ناطيشلا نإف « قحلا ىأر دقف ىنآر نم » : ِهَلِكَك لاقو ءهنع

 هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأ نع ملسمو ىراخبلا هجرخأ «ىننوكتي

 نم هنإف هنم عمسي ام لكو « قحلا رهاظم نم رهظم كي ىبنلاف هنع

 . قحلا

 لثمتي نأ ناطيشلا سيل هنإف وه انأ ىنإف ىنآر نم » : كي لاقو
 : ِلِكَع لاقو ( هنع هللا ىضر ) ةريره ىبأ نع ىذمرتلا هجرخأ « ىب

 ىف لثمتي نأ ناطيشلل ىغبني ال هنإ ىنآر دقف مانملا ىف ىنآر نم ١
 : كَم لاقو ( هنع هللا ىضر ) ةريره ىبأ نع ىذمرتلا هجرخأ « ىب

 ىف لثمتي نأ ناطيشلل ىغبني ال هنإ ىنأر دقف مانملا ىف ىنآر نم »
 هللا ىضر ) رباج نع ةجام نباو ملسمو دمحأ هجرخأ « « ىثروص

 ش . ( هنع
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 الو ١ « ةظقيلا ىف ىناريسف مانملا ىف ىنآر نم » : كك لاقو

 ىبأ نع دواد وبأو ملسمو ىراخبلا هجرخأ « ىب ناطيشلا لثمتي
 نم ةجرد ىلعأ ىف اهلك ثيداحأالا هذهو ( هنع هللا ىضر ) ةريره

 هنإ : انؤاملع لاق دقف ملسمو ىراخبلا هيلع قفتا ام امأو « ةحصلا

 ىذمرتلاو دمحأ مامإلا امهعم كلذ ىور دقو فيك «رتاوتملاب قحلي
 تقحلو ةحصلا ةجرد قوف تقرت دقف « دواد وبأو ةجام نباو

 . رتاوتملاب
 هللا ىضر ) ةريره ىبأ نع ملسمو ىراخبلا حيحص ىف انيورو
 مانملا ىف ىنار نم » : لوقي ِةِْكَي هللا لوسر تعمس : لاق ( هنع

 ةتس نم ءزج نمؤملا ايؤرو « ىب ليختي ال ناطيشلا نإف ىنار دقف
 . « ةوبنلا نم اًءزج نيعبرأو

 نأ » : لاق « همجو نم هل ناطيشلا ةلثامم مدع ظفل ءاج دقف

 ليختي ال » : لاقو « « ىننوكتي ال » : لاقو « ىب لثمتي ال ناطيشلا

 قبي ملف « اهركذ دقو الإ ليثمتلا تاغل نم ةغل كردي مل ٌةِْكو « ىب

 ىف الو ةظقيلا ىف ال ةهبش الو كش هل ناطيشلا ةلثامم مدع ىف

 ةحيحص ِةِكَي هايؤر نأ ثيداحألا ىنعم : ىنالقابلا نبا لاق «مانملا

 لاقو « « ناطيشلا تاهبشت نم الو « مالحأ ثاعضأب تسيلو
 «كلذ عنمي عنام الف « ةقيقح هكردأ دقف هآر نم دارملا نإ :هريغ

 . هرهاظ نع هفرص ىلإ رطضيف هليحي ال لقعلاو
 ىف وأ « هتفص فالخ ىلع ِةِكَي هللا لوسر ىري دقو : اولاق
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 كَ هتافص ىف طلخ كلذو « ةددعتم نكامأ ىف وأ ءاّعم نيناكم

 طرتشي ال كاردإلاف . ةيئرم ِِلَي هتاذ نوكتف « ىئارلا لايخ ملاع ىف

 ىئرملا ىنوك الو « ةفاسملا برق الو « راصبإلا فالخب كلذ هيف

 . اهيلع اًرهاظ الو ضرألاب اًثوفدم
 همسج ءانف ىلع ليلد مقي ملو « اًدوجوم هنوك طرتشي امنإو

 عيمج عم هءاقب ىضتقي ام ةحيحصلا ثيداحأألا ىف ءاج لب للك

 مهل ىرجتو « مهروبق ىف نولصي مهنأ » : اًضيأ دروو « ءايبنألا

 ٠ . مهتايحك ربلا لامعأ

 رجه نيح ؛ ةرحلا مايأ ىف بيسملا نب ديعس نأ : اًضيأ دروو

 هعمسي ناك ناذأب الإ ةالصلا تقو فرعي ال ناك « ئوبنلا دجسملا

 « ءايبنألل كلذ نوكي نأ دعبي الو « ةسدقملا ةرجحلا لخاد نم

 ءاملعلا هلاق ام . ها « هدابع صاوخ نم هللا ءاش نملو « ةصاخ

 . ( مهنع هللا ىضر )

 ةليل ىف ضرألا لهأ ةماعل نكمم لَك ىبنلا ايؤر نإ : اولاقو
 تقرشأ اذإ سمشلاك ِةِللَي وهو ءايارم ناوكألا نأل كلذو « ةدحاو

 اهرّبك بسحب « اهتروص ةآرنم لك ىف رهظ ايآرملا عيمج ىلع
 وأ « رولبك . اهتفاثكو اهتفاطلو ء اهردكو اهئافصو « اهرغصو

 ىلإ «ثيلثت ىلإ ريودت نم اهلاكشأ بسحبو « كنتوأ « ندعم

 ىبنلا ىأر نم لكف . ناولألاو لاكشألا نم كلذ ريغ ىلإ « عيبرت
 ةفصب هار نإف « هبلق ةارمو هسفن ةفص بسحب هار امنإف « هك
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 ىف صقنلف « صقن ةفصب وأ « ىئارلا ىف لامكلاف ءلامك
 ] ] . ىئارلا

 لاق « ةظقيلا ىف ىناريسف مانملا ىف ىنآر نم » : ِيكَي هلوق امأو
 . كلذل قفو نمل توملا دنع ولو « اًعطق ايندلا ىف وه : ءاملعلا

 ءاملعلا هيلع در دقف ةرخآلا ىف ةظقيلا ايؤرب هِلّوُأ نم لوق امأو

 امك « هري مل وأ همانم ىف هآر نمؤم لك اهيف هاري ةرحخآلا نإ : اولاقو
 . ةحيحص ةدع ثيداحأ ىف درو

 ميظعلا هردق نوفرعيف نوقفانملاو ةرخآلا ىف رافكلا هاريو لب

 نينمؤملا نم لامكلا لهأل ايندلا ىف نوكي دقو ليكي ريبكلا هفرشو

 مهفراعمو مهبولق فصوو ىلاعت هللا مهفصو نيذلا ةريصبلا ءايفصأ

 ةجاجزلا « ةجاجز ىف حابصملا « حابصم اهيف ةاكشمك » : هلوقب
 ةيقرش ال ةنوتيز ةكرابم ةرجش نم دقوي ىرد بكوك اهنأك

 ( رون ىلع رون . ران هسسمت مل ولو ءىضي اهتيز داكي ةيبرغ الو
 ةدايز فراعملاو مولعلا نم نمؤملا بلق هب هللا رون امل ليثمت وهو

 . فراعملا نم هيف امو فراعلا بلقل ليثمتو ناميإلا رون ىلع

 رئاسو ةظقيلا ىف ٌدْكَي ىبنلا ايؤرل لهؤملا وه « بلقلا اذه لثمف
 . اًضيأ تابيغملا
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 دوهيلا تارمؤم نم ِةِلكَي ىبنلل ىلاعت هللا ظفح

 ىف كلذ تبث دقو ٠ كي ىبنلا لتق ةرم نم رثكأ دوهيلا لواح

 : نيترم

 دوهي ىلإ بهذ موي لَك ىبنلا لتق ةلواحم ىف ىلوألا ةرملا تناك
 مهسفنأ ىلع هوعطق ىذلا دهعلاب ءافولا مهنم بلطي ؛ ريضنلا ىنب

 ةيمأ نب ورمع امهلتق نيذللا نييرماعلا ةيد عفدب مهبلاطيو « هعم

 ىتح هنورياوداك امف ) هدحو ٌدِْلَك ىبنلا مهيلإ بهذ دقو ؛ ىرمضلا

  ةرماؤم حير.لمحي ثيبخ ركم هبيحرت ىف الابقتسا هولبقتسا
 رادو « مهنم دحاو لزنم طئاح ىلإ اًدنتسم ءاقللا دعب ىبنلا سلجو

 اودجت نل ): مهضعبل اولاق دقف « ةرماؤملا سمه ىبنلا فلخ نم

 تيبلا ىلع رهظي لجر نمف «هدذحو وهف « نآلا هنم برقأ اًدمحم

 . ) هنم انحيريف ةرخص حرطيف

 وهف ٠ بعك نب شاحج نب ورمع رايتخا ىلإ ىأرلا مهب ىهتناو
 اردقو ًءاضق ربتعيس رمألا نأ هوربخأو ٠ ةكرح مهعرسأو ةينب مهاوقأ
 بلاطم الو ةيد كلذ دعب هل نوكت نل اًدمحم نأو . ردهيس همد نأو

 مهنإو )2 تمطحت دق نيملسملا ةوق نوكتس كلذ قوفو . مدب

 . مالسإلا ىبن ىلع مهئاضقب مالسإلا ىلع نوضقيس كلذب

 ىذلا لزنملا حطس ىلإ دعصو « هتميرج ذيفنت ىف ورمع عرشو
 ةريبك ةرخصب كسمأو « هلع هللا لوسر هرادج طئاح ىلع دنتسي
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 هيبن أبنأ دق ريبكلا ىلعلا ناك نيع ةضمو ىف نكلو ءاهاقلأو

 . ةرخصلا اهيف تطقس ىتلا ةظحللا ىف هناكم كرتف ءرمألاب

 «نيملسملا نم ريبك رفن ىبنلا ناكم ىلإ لصو دق اضيأ ناكو

 هب قاحللاب اوعراسف « ريضنلا ىنب ىلإ هدحو هباهذب اوملع دقف
 . هلك ربخلاب مهملعأ ىتح لوسرلا نوري اوداك دامو

 نيملسملا نيب ةيراض كراعم عقت نأ تداكو « نوملسملا راثو

 نع اولحري نأ اوبلطو ٠ مهتميرجب اوفرتعا دوهيلا نكلو « دوهيلاو
 امو « اروفو « العف ةنيدملا اوكرتو « مهل باقعك « اهلك ةنيدملا

 . اضيأ اهلوح

 نيذلا اهيأ ايإ# : لاقف هذه دوهيلا ةميرج ميركلا نآرقلا لجسو
 مهيديأ مكيلإ اوطسبي نأ موق مه ذإ مكيلع هللا تمعن اوركذا اونمآ

 . نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو هللا اوقتاو « مكنع مهيديأ فكف

 عمتجا « ربيخ ىف مهتميزه دوهيلا ىأر نأ دعبو : : ةينأث ةرمو

 ىف كك ىبنلل مسلا اوسدي نأ ىلع اوت اوقفتاو اًرس دوهيلا نم رفن ُدْعَب

 2 مهتناكم دوهيلل داعيف « هللا لوسر ىلع نوضقي كلذبو « هماعط

 نم هورظتنا ىذلا مهلمأ اوققحيو « مهعم ىبنلا فقاوم نم اورأثيو
 نوكي الو 2 كلذ دعب ايندلا ملاع مهل اولخيو ) نينسلا تائعم

 سيل اًدحاو اًودع « ضرزألا رهظ ىلع ىراصنلا ةعامج ريغ مهمامأ

 ايندلا نيب طبرتو ةيرشبلا مكحت 0
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 عقوو « اًرس دوهيلا نم رفن عمتجا ضرغلا اذه لجأ نمو
 ةجوز ةيفص ةقيدص ىهف « ثراحلا تنب بنيز ىلع مهرايتخا

 هلأستو ِِكَي هللا لوسر تيب ىلإ بهذت نأ اهنم اوبلطو كي هللا لوسر
 اهتقيدص نم هجاوز ةبسانمب هيلإ هيدهتل هيلإ بحأ ماعطلا ىأ نع

4 

 . ةيهعص

 نم تملعو اهيلع ىلمأ ام ثراحلا تنب بنيز تذفنو

 بحأ نإف « ةيوشم ةاش : اهتيده اهنم لبقي هنأ لَو هللا لوسر
 . عارذلا هيلإ اهئازجأ

 ء عارذلا ةمومسملا ةاشلاب ٍةّلَك لوسرلا ىلإ بنيز تءاجو
 . رورعم نب ءاربلا نب رشب هعم ناكو ٌدِْكَي هللا لوسر ىلإ اهتمدقو
 : لاقو ؛ هلكأ ام در ىتح عارذلا قوذتي داك ام ِةِِكي هللا لوسر نكلو

 ٌرشب هتني ملو ٠ لكألا نع فقوتو ©) «مسلا هنأ الإ نظأ ام هللاو »
 اًريثك ناك مسلا نكلو ٠ فقوتلاب هل ىبنلا رمأ دعب الإ رارمتسالا نع
 . اًميم هّوتل ٌرشب عقوف همد ىف رشتناف « اًيوقو

 تفرتعاو « ثراحلا تنب بنيزب اوءا جف لَك ىبنلا رمأو
 اهنأب اهفرصت ترربو « ةرماؤملا نم بناج نع ِكك هللا لوسرل
 لذأو « نيملسملا برح ىف اهلهأ نم نوريثكلا تام دقف « ةروتوم
 ةناكم مهل دعت ملو ٠ مهتبيه تعاضو « اهموق ىبنلا دي ىلع هللا

 )١( ىكلام .ه الكي هل ةزجعم . كلذب هربخأ ىذلا وه عارذلا نأ : ةحيحص ةياور ىفو .
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 راثآ نكلو « ِةِِلكَي هلوسر هللا ظفحو ٍلِكَي ىبنلا اهكرتف « سانلا نيب

 ىوري اذه لجأ نمو كي هللا لوسر ءاعمأ ىف ةنماك تناك مسلا

 « هتدعم نم ريخألا هضرم ىف وكشي ناك كَ هللا لوسر نأ تاقثلا

 نب نامثع نب ناورم لوقيل ىتح « هسأر ىف عادص نم هاوكش عم
 ىذلا هضرم ىف لاق دق ِةِِك هللا لوسر نإ » : ىلعملا نب ديعس ىبأ

 : هدوعت رورعم نب ءاربلا تنب رشب تخأ تلخد امدنع هيف ىفوت

 نم )١( ىرهبأ عاطقنا هيف تدجو ناوألا اذه نإ « رشب تخأ اي»

 نيتصقلا نيتاه تركذ دقو . ( ربيخب كيخأ عم تلكأ ىتلا ةلكألا

 . ةيوبنلا ةريسلاو ةحيحصلا ثيداحألا بتك

 ىفو سهلا بلصلا ىفو ءديرولا قنعلا ىف وهف ٠ غامدلا نم لزني قرع :رهنألا )١(

 نارقلا ىف ناروكذم نيتولاو ديرولاو «هبحاص كله عطقنا هعضاوم ىأ نمو «نيتولا بلقلا

 .ميركلا
 ك6



 ' ىبنلا ىلع لامعألا ضرع

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ةروهشملا هتديصق ىف ميقلا نبا خيشلا ظفاحلا مامإلا لاق

 . ةينونلاب
 ناكمإ وذ قحلا وهف هيلع د 2ابعلا لامعأ ضرع امأو اذه

 ناركن اذ سيل ,. قحف هب ش- يدحلا حص نإف رثأ هب ىتأو
 ناسح نيورراثاباًضيأ هباصتخم سيل اذه نكل
 ناوخإلا عم هبراقأ ىلعو ءهيعس ضرعي ناسنإلا ىبأ ىلعف
 ناسحإإلا ىلإ هعجار بر : اول 0 اقو اونزح اًئيس اًيعس ناك نإ

 ىور نم ةباحصلا نم ذاعتسا اذلو
 ناسلب هييقع ثيد حلا اذه

 ةيزخ نم ذئاع ىنإ براي

 ىنادلا بيرقلا دنع اهب ىزخأ ]
 لا ةحاور نبا ىضترملا ديهشلا كاذ

 نارفغلاو نوضرلاب فوفحم
 ىذلاو صاصتخا وذ اذه نكل

 نالقثلا لمعي ام ىفطصملل

 . 2 ١5 ص ميقلا نبال ةينونلا ةديصقلا »
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 سابعلا بازيم ىلع باطخلا نب رمع ةظفاحم

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا هعضو هنأل

 ىلإ بيزايملا جارخإ زوجي الو » : لصف « ىنغملا » هباتك ىف

 . هلهأ نذإب الإ ذفان برد ىلإ اهجارخإ زوجي الو « مظعألا قيرطلا

 قيرطلا ىلإ هجارخإ زوجي : ىعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ لاقو

 بصن دقو سابعلا راد ىلع زاتجا هنع هللا ىضر رمع نأل « مظعألا

 هبصن دقو هعلقت : سابعلا لاقف «. هعلقف قيرطلا ىلإ اازيم

 « ىرهظ ىلع الإ هتبصن ال . هّللاو : لاقف ؟ هديب ِهَلِكك هللا لوسر

 . 2000 هبصنف هرهظ ىلع دعص ىتح ىنحناو

 هللا لوسر ةقانو لخرل ةباحصلا ميظعت

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 لحر بيترتب موقي ناكو « علسأ ١ ىمسي مداخ ِةِكَي ىبنلل ناك

 . اهنع هلزنيو اهيلع هدشي كي ىبنلا

 حبصأ املف ةليللا كلت ةدوربل لستغي ملو ةبانج هتباصأ ةليل ىفو
 ام ضرغل مويلا كلذ جورخلا دارأ نأل هل ةقانلا لحري نأ هِي هرمأ

 . ىكلام 6514 / 5 : همادق نبال ىنغملا )١(

 3 ناوي



 ىضر ) هرك .٠ اًبنج ناك هنأل هتداعك هتمهمب موقي نأ ضري مل هنكلو

 موقي نأ هريغ نم بلطف ٠ بنج وهو ِةكي هلحر سمي نأ ( هنع هللا

 ٠ 0 . كلذب

 ٍلِلَع ىبنلا ةقان لّخرأ تنك : لوقيف كلذ نع وه هسفنب ثدحتيو

 تهركف ةلحرلا لي هللا لوسر دارأو « ةدراب ةليل ىف ةبانج ىنتباصأف
 تقحل مث تلستغاف ءام تنخسأف « ةبانج ىلع انأو هتقان لّحرأ نأ
 كتلحار ىرأ ىلام ؛ علسأاي : لاقف هباحصأو ِةَلِكَي هللا لوسر

 نم لجر اهلحر ؛ اهّلحرأ مل : هللا لوسر اي تلقف ؟ تريغت
 ٠ اهلخرب هترمأف ةبانج ىنتباصأ تلق ؟ ملو : لاق « راصنألا
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 داعس تناب ةديصق

 امل « ىسلدنألا ىربيلألا ريصبلا رفعج وبأ بيدألا خيشلا لاق

 مكحلاو خسارلا فرشلا اهل ةديصقلا هذهو : هذه ةيبعكلا ركذ

 : خسان هل دجوي مل ىذلا

 ةرضحو هترضحب مالسلاو ةالصلا هيلع هدجسم ىف بعك اهدشنأ

 لِكَك دسف . هباقع نع وفعلا ىلإ لصوف اهب لسوتو « هباحصأ
 هسفن ىف هغلبأو هدارأ نم هنع فكو ؛ هتلح هيلع َعلخو ؛هتلخ

 اهتانسح تحسم ةملك ىهف « همد رادها دعب كلذو « هدارم هلهأو

 عنمل اهالولو . بويعلا كلت هجو اهنساحم ترتسو بونذلا كلت

 ىف لمألا ءارعشلا ىلع زئاوجلا ذخأ نم عطقو « لزغلاو حدملا
 ىنثدح . هوكلم اميف مهرمأ كالمو « هوكلس اميف ءارعشلا ةجح
 هسلجم حتتفي ال ناك ءاملعلا ضعب نأ ةيردنكسالاب انخويش ضعب

 : لاقف « كلذ ىف هل ليقف بعك ةديصقب الإ

 : لاق اهبحي نم بحأو اهبحأ انأ معن : لاقف ؟ كيدي نيب اهدشنأ

 . موي لك اهتءارق نم ولخأ ال نأ هللا تدهاعف

 نآلا ىلإ تقولا كلذ نم ءارعشلا لزت ملو : ىناتكلا ظفاحلا.لاق
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 بعك ةديصق هللا لوسراي : تلقف مونلا ىف ِِكي هللا لوسر تيأر



 نيب تدشنأ نمب اًكربت « اهلاوقأب نودتقيو ٠ اهلاونم ىلع نوجسني

 دبع نيدلا ىحم ىضاقلا عنص املو « هيلإ اهحدم بسنو « هيدي
 : لاق داعس تناب نزو ىلع دي ىبنلا حدم ىف ةديصق ة رهاظلا

 كراشتن هحدم ىف ىسع انلقو ةديصق ىبنلا ىف بعك لاق دقل
 كرابم بعك وهف بعك ةمحرك ةمحر زئاوجلاب انتلمش نأب
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 ىوبنلا ربنملا عناص

 : لاوقأ ىلع ٍةِْكَك ىبنلا ربنم عناص ىف فلتخا

 (موقاب » وأ مالب «لوقاب وأ حّخصَو ( نوميم) وه : ليقف

 ١ بالكوأ ةصيبق وأ «بارغك ةدحومف داصب » حابص وأ «ميمب

 «ةزمهف نونف ميمب « أنيم ١ وأ « ىرادلا ميمت »وأ ' سابعلا ىلوم

 .ها ؟نامث وأ عبس ةنس ىف لهو «ةعست لاوقأ .« ميهاربإ ١ وأ

 ةيبلت ىف ىرثألا ىلبنحلا يقابلا دبع خيشلا ماشلا ثدحم دشنأو

 : هلوقب

 ىبنلا بطخي هيلع ناك يذلا ىبنلا ربنم عناص

 ىلعلا نميهملا ا نهلإ امئادهيلع ملسو ىلص

 ىرادلا ميمت وأ . موقاب وأ لوقاب وأ نوميم همسا : ليق

 ىوقلاوه لوألا لوقلاو ةصبيبق وأ ميهاربإ ليقو

 . : اًئيبم تلقف اًعبتم تدزو : ىقابلا دبع خيشلا لاق

 ىوقلاوهانيم مهمالك  موقاب مهرصيق حابص انيم

 ٌفْرَع ١ هامس فيلأت ىقشمدلا نيدلا رصان نب دمحم ظفاحللو
 . « ربنملا فصو ىف ربنعلا

 -6ا/-



 ىبنلا نم ةعافشلا بلط زاوج
 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

 ةمايقلا موي ىل عفشي نأ ِةكَي ىبنلا تلأس » : كلام نب سنأ لاق

 ىنبلطا : لاق ؟ كبلطأ نيأف هللا لوسر اي تلق . لعاف انأ : لاقف

 ؟ طارصلا ىلع كقلأ مل نإف : تلق . طارصلا ىلع ىنبلطت ام لوأ

 ؟نازيملا دنع كقلأ مل نإف :تلق . نازيملا دنع ىنبلطاف : لاق

 نطاوملا هذه ءىطخأ ال ىنإف ضوحلا دنع ىنبلطاف :لاق

 نأش ىف ءاج ام ةفص باوبأ ىف ىذمرتتلا هاور ؛««ثالشلا

 ] . طارصلا

 » : ةشئاع ثيدحو ثيدحلا اذه نيب قيفوتلا فيك : ليق نإف

 نطاوم ةثالث ىف امأ : ِهِكَي لاقف : ةمايقلا موي مكيلهأ نوركذت لهف
 سد عج ديف

 .؟ «اًدحأ ٌدحأ ركذي الف

 .. ىهتنا « سأيي اليكل سنأل هباوجو ٠ ِهِكَي هللا لوسر

 نإ : لاقي نأ هجوألاف : اًضيأ اهل مئالم ريغ سأيلا نأ عم اًضيأ

 نم اًدحأ ركذي دحأ الف « نيبئاغلا ىلع لومحم لوألا ثيدحلا

 نم هرضح نم ىلع لومحم : ىناشلا ثيدحلاو بّيْعلا هلهأ

 . ىهتنا . . هتمأ
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 ىبنلا نم ةعافشلا بلطي براق نب داوس

 «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

 ةديصقلا هذه دشنأو لَك ىبنلا ىلع ىسودلا براق نب داوس مدق

 بذاكب تولب دق اميف كي ملو ةدقرو ٍءْدَه دعب ىجن ىناتأ

 بلاغ نب ُّىؤل نم ٌئجن كاتأ ٍةليل لك هلوق : لايل ثالث
 بسابسلا لوح ءانجولا سرفلا ىب ترمشو رازإلا لايذأ تعفرف
 بئاغ لك ىلع نومأم كنأو هريغ برال هللا نأ دهشأف.

 بياطألا نيمركألا نبا اي هللا ىلإ ةليسو نيلسرملا ىندأ كنأو
 بئاوذلا بيش تئج اميف ناك نإو انبر ىحو نم كيتأي امب انرمف
 براق نب داوس نع ًاليتف نغمب ةعافش وذ ال موي اًعيفش ىل نكو

 (1) ( نيعلا فرح ربلا دبع نبال باعيتسالا رظنا )

 ىلع مالكلا دنع «ىفنحلا مامهلا نب لامكلا» ريدقلا حتف بحاص ركذ دقو اذه )١(

 ةرونملا ةنيدملا ةفينح وبأ مامإلا راز املو بوجولا نم ةبيرق كي يبنلا ةرايز نأ ... فانحألا
 :لاقو فيرشلا هربق مامأ فقو

 كاضرب ىنضرأو كدوجب ىلدج * يىرولا زنك اينيلقثلا مركأ اي

 كاوس مانألا ىف ةفينح يبلال 20* نكي ملو كنم دوجلا ىف عماط انأ

 براق نب داوس ليلجلا ىباحصلاب كلذ ىف (هنع هللا ىضر) ةفينح وبأ مامإلا ىدتقا دقو
 . ها (هنع هللا ىضر)

-١69- 



 () ىبنلا ريغب لسوتلا زاوج
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 همع ىف هتمارك نم ىلاعت هللا هرهظأ ام ِةِِكَي هتوبن مالعأ نمو

 همعب هيلإ السوتم ( هنع هللا ىضر ) رمع هب ىقستسا نيح سابعلا

 هلاجر ريبكو هئابآ ةيقبو كيبن معب كيلإ برقتن انإ مهللا : لاقف
 لاقف . نيرفغتسم كيلإ هب انولد دقف « همع ىف كيبن مهللا ظفحاف

 ىلاعتو هناحبس هلل ءابحأ مهنوكل حالصلا لهأ نم هريغبو هِي ىبنلاب نونمؤملا لسوتي )١(
 نيبو هقلخ نم دسحأب هللا لاؤس نيب حضاو قرسفلاو ةيبوبرلا ميظعت مهميظعت لجأل ال
 وهف هدحو هلل الإ ةدابعلا قاقحتسا نودقتعي ال مهلسوت دنع نوملسملاو « هللا ريغ لاؤس

 لك ىلع وهو عناملاو ىطعملاو راضلاو عفانلاو مدسعملاو دجوملاو تيمملاو ىبحملا هناحبس
 ىبنلا ءاعدب الإ نوكي ال عورشملا لسوتلا نأ نونظيف ضعبلا ىرتعت ةهبش كانهو « ريدق ءىش

 : نولوقيو زوجي ال تاذلاب لسوتلا نأ نوري كلذلو «هتافو دعب نكمم ريغ مهدنع وهو

 «سابعلاب لسوتلا ىلإ كي ىبنلاب لسوتلا نع (هنع هللا ىضر) رمع لدع امل ًازئاج ناك ول
 : هجوأ نم حيحص هريغ هولاق ىذلا اذهو

 ىلع ًاليلد (هنع هللا ىضر) سابعلاب لسوتلا نع ( هنع هللا ىضر) رمع لودع ناك ول - ١
 لمعلاب لسوتلاك لسوتلا عاونأ ةيقب زاوج مدع كلذ نم مزلل تاذلاب لسوتلا زاوج مدع
 .دحأ هب لوقي ال اذهو ًاضيأ اهنع لدع رمع نإف ىنسحلا هللا ءامسأو حلاصلا

 (هنع هللا ىضر) رمع لودع ببس ىف ةددعتم تالامتحا ءاملعلا دروأ دقف اذه ىلعو - ”

 لآ فرش راهظإ لجأل رمع نم ناك كلذ نأ ىلإ مهضعب بهذف هِي ىبنلاب لسوتلا نع
 دوجو عم لوضفملاب لسوتلا زاوج نايبل ناك كلذ نأ رخآلا ضعبلا بهذو ءراهطألا تببلا
 فاللخ الب (هنع هللا ىضر) سابعلا نم لضفأ وهو ادوجوم ناك ههحجو هللا مرك ايلع نإف لضافلا

 ىبنلاب (مهنع هللا ىضر) ةباحصلا لسوت عاونأ نم نأ حجارلاو «تالامتحالا نم كلذ ريغ ىلإ
 هذه عامتجالا ةروص نم لصحيف هعم سانلا وعديو مهل وعديل هومدقي نأ ءاقستسالا ىف هك

 لكك هب لسوتلا نأل رذعتم اذه نأ ىفخي الو ةباجإلل ىعدأ كلذ نوكيو عرضتو للذت ديزم
 - (هنع هللا ىضر) رمع هجتا كلذ لو هتافو دعب نكمم ريغ ةيفيكلا كلتب
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 .ًاعرش بودنملا عامتجالا لصحيو ًايعاد سانلا نيب هميقيل (هنع هللا ىضر) سابعلاب لسوتلا ىلإ
 ةالص نأل مهل وعديو سانلاب ىلصيل هب لّسوتملا ميدقت ةلاح ىف رهظأ رذعتلا اذه نوكيو

 نم هؤادأ ىتأتي ال اذهو  فيلكتلا ةرتف ةيويندلا ةايحلا ةدابعلا طورش نمو ةعورشم ةدابع ءاقستسالا

 رومألا نم هريغ نيبو ءاقستسإلا نيب قرافلاو .هربق ىف ِةْكَي هتايح توبثب رقن اننأ عم ِِكَي لوسرلا
 ريغ فالخب هئاعدبو هب لسوتيو هب ىدتقي مامإ اهيف ةالص ءاقستسالا نأل حضاو لسوتلاب ةبولطملا
 . كلذ وحنو برك ةلازإ وأ رض فشكل ةيعدألا نم كلذ

 عوضوم ىف ةدراولا صوصنلا ةيقب نع لزعمب (هنع هللا ىضر) رمع ثيدح مهف زوجي ال لا
 اهضعب ديقيوأضعب اهضعب رسفي ةيعرشلا صوصنلا نأ لوصألا دعاوق ىف ررقملا نم هنأل لسوتلا
 .اضعب

 سيلو اهرذعتل طقف هِي هتايح ىف ةدوهعملا ةيفيكلا ىلع ءاعدلاب لسوتلا نع ناك لودعلا نأ

 هيضتقي يذلاو . كلذ ىف لحم امهريغ وأ حلاصلا لمعلا وأ تاذلاب لسوتلا عنم ىلع لالدتسالل
 برك ةدش مغر ةبسانملا كلت ىف اهلعف (هنع هللا ىضر) رمع نأ انيلإ لقني مل :لاقي نأ وه رظنلا
 لقنل اهلعف ول هنأب اذه ىلع كردتسي نأ حصي الو اهنع ىهن وأ اهكرت هنأ انيلإ لقني مل امك نيملسملا

 فقوتت الو سفنلا ةصاخ ىف لعفي امم اهنأل عقاولاو ةقيقحلل برقألا وه اهلعفل لقنلا مدع نأل انيلإ

 متك ىلع نيصيرح اوناك (مهنع هللا ىضر) ةباحصلاو اميسال اهنالعإو اهراهظإ ىلع اهتيفيك
 . لوبقلا ءاجرو صالخإلا ىف ةغلابم مهنم ردصت ىتلا مهتاوعدو مهلامعأ

 عون ىلع لودعلا رصق نم هانحجر ام ديؤي ض'هقيقحن يتأيس ىذلا رادلا كلام ثيدح نإ لب

 . [ اصر ظنا] فنصملل ةيافك امهنع هللا ىضر رمع نباو ىمعألا ثيدح ىفو رذعتم ضاخ
 ىناكوشلا ةمالعلا لاق كلذلو نيمضتلا قيرطب تاذلاب لسوتلا ىلع ةلالد هيف ءاعدلاب لسوتلا 4

 اوقستسا ةباحصلا نأ حيحصلا ىف تبث ام هنمف نيحلاصلاب لسوتلا امأ» : هصنام نيركاذلا ةفحت ىف

 ىلإ ٍةيلكَي هللا لوسرب لسوتلا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا ىفو : ىمعألا ثيدحل هحرش دنع ًاضيأ لاقو
 ملامو ناك ءاش ام عناملا ىطعملا وه هنأو ىلاعتو هناحبس هللا وه لعافلا نأ داقتعا عم لجو زع هللا

 .هانكي ملأشي

 بابحتسا سابعلا ةصق نم دافتسيو 917 / ؟ ج ىرابلا حتف ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 سابعلل هعضاوتل رمع لضفو سابعلا لضف هيفو ةوبنلا تيب لهأو حالصلاو ريخلا لهأب عافشتسالا
 .ها . هقحب هتفرعمو

 .[يسنوتلا ديبع ىداهلا دمحم لضافلا خألا هبتك قيلعتلا اذه]

 داكاس



 ةلاضلا لمهت ال « ىعارلا تنأ مهللا » : ناحضنت هانيعو سابعلا

 رسلا ملعت تنأو ىوكشلا تعفتراو ريبكلا قرو ريغصلا عرض دقف
 ال هنإف « اوكلهيف اوطنقي نأ لبق نم كئايغب مهثغأف مهللا , ىفخأو
 تلطهو باحسلا تأشنف . « نورفاكلا موقلا الإ كحور نم سأيي

 كل اًئينه نولوقيو « هناكرأ نوحسمي سابعلاب سانلا قفطف ءامسلا
 : تباث نب ناسح لاقف « نيمرحلا ىقاس اي

 سابعلا ةرغب مامغلا ىقسف انبدج عباتت دقو مامإلا لأس

 سانلا نود كاذب ىبنلا ثرو ىذلا هدلاو وئصو ىبنلا مع
 سايلا دعب بانجألا ةرضخم تحبصأف دالبلا هب هلإلا ايحأ

 : كلذب رختفي ٠ بهل ىبأ نب سابعلا نب لضفلا لاقف

 رّمَع هتبيشب ىقستسي ةيشع هلهأو زاححلا هللا ىقس ىمعب

 رطملا ةميدلاب داج ىتح ٌرك امف اًبغار بدجلا ىف سابعلاب هجوت

 اًريخ كدوع هللا نإ

 ةرسعلا شيج نأش نع انثدح رمعل ليق : لاق سابع نبا ىور
 ظيق ىف ِلي هللا لوسر عم انجرخ : ( هنع هللا ىضر ) رمع لاقف
 عطقنت نأ انيشخ ىتح « شطع هيف انباصأ ًالزنم انلزنف « ديدش
 نأ نظن ىتح عجري الف ءاملا سمتليل بهذي لجرلا ناكف « انباقر
 هبرشيف هثرف رصعيف هريعب رحني لجرلا ناك ىتحو « عطقنتس هتبقر
 . هردص ىلع ىقب ام لعجي مث

 كاكا



 عفرف : معن لاق ؟ كلذ بحتأ : لاق . انل هللا عداف اًريخ ءاعدلا

 ُتلظأف « باحسلا تلام ىتح اهعجرُي ملف هدي ِةِكَي هللا لوسر

 ملف رظنن انبهذف ةيعوألا نم مهعم ام اوألمو اوور ىتح ترطمأو

 . ( ىدرواملل ةوبنلا مالعأ )

 انرارف هللا لوسر اي كيلإ الإ انل سيل

 ىلإ ىبارعأ ىتأ : لاق كلام نب سنأ هاور ام كك هتوبن مالعأ نمو

 لفطلا نع ىبصلا مأ تلغُّش دقو 9 اهنابل ىمدي ءارذعلاو كانيتأ

 (9) ىلحي الو ٌرميام اًفعض عوجلا نم ةناكتسا ىبصلا هيفكب ىقلأو

 اندنع سانلا لكأيامم ءىشالو
 (© لْسَقلا زهلعلاو "”ىماعلا لظنحلا ىوس

 .ديلا تاذ قيضل اهمدخي نم دجت الو اهسفن نهتمت اهنأ نع ةيانك وهو ردصلا ماللا حتفب نابللا )١(

 . ىلحأو رمأ نم هفعضو هعوج نم رشالو ريخب قطني ام ىأ (؟)
 . بدجلا ماع ىف ذختي لظنحلا نأل ةنسلا ىأ ماعلا ىلإ ةبسن ىماعلا (؟)

 ءىدرلا ,.نوكسف حتفب لسفلاو ,ةعاجملا ىف ذختي ناك ربولاو مدلا نم ماعط نوكسف رسكب زهلعلاو (5)
 .[77 /بيطخلا ليلخ دمحم خبشلل ةليسولا] ةجاحلاو رقفلا ةدش نع ةيانك انه مالكلاو
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 لسرلا ىلإ الإ سانلا رارف نيأو ١انرارف كيلإ الإ انل سيلو

 هّللادمحف « ربثملا دعص ىتح هءادر رجي ٍةِ هللا لوسر ماقف

 اًقبط اًحس اًًثيغم اًثيغ انقسا مهللا :  لاق مث « هيلع ىنثأو ىلاعت

 دعب ضرألا هب ىيحتو عرضلا هب ًالمتو عرزلا هب تبنت ثئار ريغ
 . اهتقورأب ءامسلا تفتلا ىتح ءاعدلا متتسا امف . . اهتوم

 : لاقف « قرغلا هللا لوسر اي : نوجضي ةناطبلا لهأ ءاجف

 . ليلك لاك ةنيدملا نع باحسلا باجئاف ( انيلع الو انيلاوح (

 ول بلاط ىبأ رد هلل : لاقو هذجاون تدب ىتح هللا لوسر كحضف

 ىبأ نب ىلع لاقف ؟ هرعش اندشني ىذلا نم « هانيع ترقل اّيح ناك

 ههجوب مامغلا ىقستسي ضيبأو

 لمارألل ةمصع ىماتيلا لامث

 مشاه لآ نم كالهلاهبذوعي

 لضاننو هنود لتاقن املو اًدمحم ىزبت هللا تيبو متبذك

 (17لئالحلاو انئانبا نع لهذنو هلوح عرصن ىتح هملسنو

 ظفاحلا لاقو « سنأ نع ىئالعلا ملسم ةياور نم لئالدلا ىف ىقهيبلا هجرخأ ثيدحلا اذه )١(

 فعض هيف ناك نإو سنأ ثيدح دانسإ ( 445 ص 7 ج ) ىرابلا حتف ىف « ىنالقسعلا رجح نبا

 . ه اهب قثي نمع ًاقيلعت ةريسلا ىف هدئاوز ىف ماشه نبا هركذ دقو ةعباتملل حلصي هنكل

 -ا1كك-



 : دشنأو ةنانك نم لجر ماقو

 ركش نمم دمحلاو دمحلا كل

 ةوعدهقلاخ هللا اعد

 ءادرلا فلك الإ كي ملف

 قاعبلا مج ىلاوعلا قاقر
 همعهلاقامك ناكو

 مامغلا بوص ىقسي هللا هب

 رطملا ىبنلاهجوب انيقس

 رصبلا هيلإ اهْعم صخشأو
 رردلا انيأر ىتح عرسأو
 رضم اَيلَع هللا هب ثاغأ

 ررغ وذ ضيبأ : بلاط وبأ
 ربخلا كاذك نايعلا اذهو

 ( ٠١9 ىدرواملل ةوبنلا مالعأ رظنا )

 ىحور ىلع هللا در ِةِْدَي هلوق ىنعم

 هيلع درأ ىتح « ىحور ىلع هللا در الإ ىلع ملسي دحأ نم ام »

 . ( هنع هللا ىضر ) ةريره ىبأ نع دواد وبأ هاور « مالسلا

 «تاقث هتاور : رجح نبا لاقو « حيحص هدانسإ : ىوونلا لاق

 ىح ِةَِكَو هنأل «ىقطن ىلع در ىنعي " ىحور ىلع هللا در ١ ىنعمو
 « ءايحأ ءايبنألا نأ حص امل « اًدبأ هقرافت ال هحورو « ماودلا ىلع

 ىف رهاظ اذه «« مالسلا هيلع درأ ىتح » : ِةِِكَك هلوقو . مهروبق ىف

 ملسي دحأ نم هلك دوجولا ولخي نأ ةلاحتسال « هتايح رارمتسا

 . نايبلا هيلعف ةرايزلا تقوب درلا صخ نمو « هيلع
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 « ناجم قطنلا : حورلاب هريغو نقلملا نبا لاق امك : دارملاو
 , ةوقلا وأ لعفلاب قطنلا دوجو همزال نم حورلا نأ زاجملا ةقالع

 ىف قرغتسم « توكلملا لاوحأب لوغشم خزربلا ىف لَو وهو

 نبا لاق اذهلو « 227كلذ ببسب قطنلا نع ذوخأم « هتدهاشم

 ربخ ىفهولاق امك ركفلا روضحب حورلا لوؤي نأ نسحألا : رجح

 . )2 ىبلق ىلع ناغي »

 « فيرشلا دسجلا ىلإ ةايحلا ةدوعب اهليوأت نم مزلي ام هنم مزلي قطنلاب حورلا ليوأت (1)
 حورلا نأ اذه ىنعمف كي هيلع ملسي دحأ نم ولخي ال هلك دوجولا نأب لدتسا كلذ ىفن نم نأل
 ىف ىلوألا لعلو « ًادبأ كي هنع عنمي الو ذخؤي ال هنأ قطنلا ىف لاقي كلذكف ًادبأ هقرافت ال
 اهتقيقح ىف تناك اذإ حورلا نأل حورلا زر ىنعم ىف فقودلا وه ليلدلا ةهج نم ثيدحلا مهف
 ىه ذإ ايندلا ملاع اهيلع ساقي ال خزربلا لاوحأ نألو «ىلوأ باب نم درلا ةقيقحف انل ةلوهجم

 اهيف كرتشي ىتلا ةيخزربلا ةايحلا ىلع ةدئاز هربق ىف دي هتايح نإ مث انلوقعو انكرادم قوف

 نأ نم ىلعأو لجأ ِْْكي هللا لوسر ماقمف هانعم ىف ضوخن نأ نود كلذب نمؤنلف « سانلا عيمج
 طيحت ال ىنعملا اذه نم ءىشب مهل حتفي دق ةفرعملاو حتفلا لهأو تالامتحالاو نونظلاب رسفي
 ملعأ هللاو تارابعلا هفصوب

 فيرشلا هبلق ىلع ناغي كي هنأ دقتعا نمو رونلاب ىأ : ىبلق ىلع ناغي ىنعم (0)
 ثيدحو « ن ى غ٠ ةدام ىف رينملا حابصلا بحاص لاقو . رفك امبرو رجف دقف ةملظلاب
 ةمهم تناك نإو اهنإف ةيويندلا حلاصملاب ةبقارملا نع لاغتشالا نع ةيانك ىبلق ىلع ناغي
 . نسح جيرخت اذهو ها . ةبقارملا لهأ دنع وهللاك ةيورخألا رومألا ةلباقم ىف ىهف

 هالككس



 هيلع نيدراولا رظتني هضوح ىلع ِةِكَي هللا لوسر

 ( نيلوبقملا نم ىلاعت هللا انلعج ) هتمأ نم

 جرخ : لاق ( هنع هللا ىضر )رماع نب ةبقع نع ناخيشلا ىور

 «تيملا ىلع هتالص دحأ ءادهش ىلع ىلصو ًاموي ِةِكَ هللا لوسر

 « مكيلع ديهش انأو مكل طرف ىنإ ١ : لاقف « ربنملا ىلإ فرصنا مث

 نئازخ تيطعأ دق ىنإو « نآلا ىضوح ىلإ رظنأل هللاو ىنإو

 اوكرشت نأ مكيلع فاخأ ام هللاو ىنإو ضرألا حيتافم وأ « ضرألا

 . ( اهيف اوسفانتت نأ مكيلع فاخأ نكلو ىدعب

 مكطرف ىنإ» : داع ىبنلا لاق : لاق ةبقع نع ملسمل ةياور ىفو

 ٠ . 2« ضوحلا ىلع

 مكطرف ىنإ ١ : لوقي ِةْلَو ىبنلا عمس بدٍنج نع ملسم نعو
 ديسأ نب ةفيذح نع هدانسإب مُيَعُن وبأ ىورو « « ضوحلا ىلع

 مكنإو « ضوحلا ىلع مكطرف ىنإ سانلا اهيأ اي : لاق عادولا
 ددع ةينا هيف ءاعنصو ىرصب نيب ام هضرع ضوح ىلع نودراو

 - ( امهنع هللا ىضر ) سابع نبا نع ريبكلا ىف ىناربطلا ىورو
 مكايإ : لوقأ « رانلا نع مكرجحب ذخأ انأ » : لاق كي ىبنلا نأ
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 مكدعومو مكطرف انأف تم اذإف « دودحلاو مكايإو منهجو
 . ثيدحلا « حلفأ درو نمف « ضوحلا

 ( ءارلاو ءافلا حتفب) طرفلا : ةغللا لهأ لاق : ىوونلا مامإلا لاق

 ءالدلاو ضايحلا مهل حلصيل نيدراولا مدقتي ىذلا وه : طرافلاو
 ىلع مكطرف ٠ : ٍةِكي هلوق ىنعمف : لاق « ءاقتسالا رومأ نم اهوحنو

 كلذو هل نيعبتملا 2 هيلع نيدراولا  هتمأ رظتني « ضوحللا

 أمظن ال ةبرش ةفيرشلا هفك نم هللا اناقس « مهيقسيو مهلبقتسيل
 اذكهو  ىلاعت هّبر دنع فيرشلا ههجو ةهاجوبو ههاجب ادب اهدعب
 الب اًعطق هب ناميإلا بجيف رتاوتلا دح تغلب ضوحلا ثيداحأ

 ةزرب ىببأل لاق دايز نب هللا ديبع نأ : دواد ىبأ نئس ىف ءاج
 له « ضوحلا نع كلأسأل كيلإ تئج ( هنع هللا ىضر ) ىملسألا

 هللا ىضر  ةزرب وبأ لاقف ؟ اًئيش هيف ركذي لَو هللا لوسر تعمس
 ءاّسمخ الو اًعبرأ الو اًنالث الو « نيترم الو ةرمال « معن : -هنع
 ىلع ليلد اذه ىفو ثيدحلا « هنم هللا هاقسالف هب بذك نمف : لاق

 نع  مهنع هللا ىضر  هباحصأ ثدحبي ام اًريثك ناك ِةِكَي هنأ

 ريفغ مج نع ضوحلا ثيداحأ تءاج كلذلو « هفاصوأو ضوحلا
 ديحوتلا ءاملع هركذ مث نمو « ةددعتم تابسانم ىف ةباحصلا نم
 : ىلاعت هللا همحر ىناقللا ةمالعلا لاق « ةيناميإلا دئاقعلا ةلمج ىف

 لقنلا ىفانءاج دق امك متح 0 لشرلا ريخ ضوحب انناميإ
 اوغط نم داذي لقو مهدهعب اوفو ماوقأ هنم اًبرش لاني
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 عنام نود لَو ىفطصملا ضوح نم نوبرشي نيذلا نأ ىنعملاو
 امأو كو هلوسر عمو « ىلاعت هللا عم مهدهعب نوفوملا مه  مهعنمي
 نم برشلا نع نوعنمي مهنإف ىرقهقلا عجرو دتراو ىغطو ىغب نم
 . ودك هضوح

 هنأ ِةَِكَي ىبنلا نع  هنع هللا ىضر  ةريره ىبأ نع ىراخبلا ىور

 ىأ ) ةرمز اذإف ( ةمايقلا موي ضوحلا ىلع ىأ ) مئاق انأ انيب ١ : لاق

 ( لجر ةروص ىلع كلم ىأ ) لجر جرخ مهتفرع اذإ ىتح ( ةعامج
 ؟نيأ : تلقف ! مله ( مهل لاق ىأ ) : لاقف « مهنيبو ىنيب نم
 : لاق ؟ مهنأش امو : تلق رانلا ىلإ : لاق ( مهوعدت نيأ ىلإ ىأ)
 اذإ ىتح ةرمز اذإ مث . ىرقهقلا مهرابدأ ىلع كدعب اودترا مهنأ

 ةعامجلل ىأ) : مله لاق « مهنيبو ىنيب نم لجر جرخ مهتفرع

 هارأ الف لاق ؟مهنأش ام تلق هرانلا ىلإ لاق ؟نيأ تلق (اولبقأ كلت .

 لاق . « معنلا لمه لثم الإ ( ةرمزلا كلت نم ىأ ) مهنم صلخي

 نأ : هانعمو اهُلاوض ىه « معنلا لمه : هريغو ىرذنملا ظفاحلا

 . ه . | . اهتلمج ىلإ ةبسنلاب معنلا ةلاضك ليلق ىجانلا

 ىلع عجرن نأ كب ذوعن انإ مهللا : لوقي ةكيلم ىبأ نبا ناكو
 . نيماأ ه . ١ . اننيد ىف نتفن وأ انباقعأ

 ( نيدلا جارس هللا دبع خيشلل ةرخآلا ملاوعب ناميإلا رظنا )

 كف



 دس محلا ءاول

 اًيلاع ًءاول ِةَِكَي دمحم انديسل نأ : ةيوبنلا ثيداحألاب تبث دقل

 هيلإ ىوأي ةعسلا لك اًعساو ةماركلاو فرشلا ةيولأ عيمج ىلع

 تاولص ) مهعم مهعابتأو نيلسرملاو ءايبنألا عيمج هتحت لخديو

 ديب وهو « دمحلا ءاول ىمسيو ( نيعمجأ مهيلعو هيلع ىلاعت هللا

 . ٍةكَو ةبحملاو ةدايسلا عاونأ عماج

 ىضر) ىردخلا ديعس ىبأ نع امهريغو ةجام نباو ىذمرتلا ىور

 نمف مدآ : ىبن نم امو « رخف الو دمحلا ءاول ىديبو « رخف الو

 ( رخف الو ضرألا هنع قشنت نم لوأ انأو « ىئاول تحت الإ هاوس

 . ثيدحلا

 هللا ىضر ) سابع نبا نع امهريغو ىمرادلاو ىذمرتلا ىورو

 نوركاذتي مهعمس مهنم اند اذإ ىتح ِةِْلَو جرخف : لاق « هنورظتني

 مالك نم بجعأب اذام : رخا لاقو « اليلخ ميهاربإ ذختا « اليلخ

 2 هحورو هللا ةملك ىسيعف : رخا لاقو ) اميلكت هللا هملك « ىسوم

 لكَ هللا لوسر مهيلع جرخف : ىلاعت هللا هافطصا مدآ : رخآ لاقو

 هللا ليلخ ميهاربإ نإ مكبجعو مكمالك تعمس » : لاقو ملسف

 هتملكو هللا حور ىسيعو كلذك وهو هللا ىجن ىسومو كلذك وهو

 - اال



 الو هللا بيبح انأو الأ . كلذك وهو هللا هافطصا مدآو « كلذك وهو

 عفاش لوأ انأو رخف الو ةمايقلا موي دمحلا ءاول لماح انأو « رخف

 ةنجلا قلح كرحي نم لوأ انأو ء رخف الو ةمايقلا موي عفشم لوأو
 مركأ انأو « رخف الو نينمؤملا ءارقف ىعمو اهينلخديف ىل هللا حتفيف

 . «رخف الو هللا ىلع نيرخآلاو نيلوألا
 اًرخف كلذ لقي مل هنأ ء رخف الو : كلذ ىف كي هلوق ىنعمو

 الاثتماو هل اًركشو ىلاعت هللا ةمعنب اثدحت كلذ لاق امنإو « اًربكو

 . « ثدحف كبر ةمعنب امأو » : هل لاق ثيح « ىلاعت هللا رمأل

 لاق» : لاق ناميلا نب ةفيذح نع ركاسع نباو ميعن وبأ جرخأو

 « هللا ليلخ ميهاربإ « هللا لوسر اي ( مهنع هللا ىضر ) ةباحصلا
 تيطعأ اذامف اًميلكت هللا هملك ىسومو « هحورو هللا ةملك ىسيعو

 نم لوأ انأو ةمايقلا موي ىتيار تحت مهلك مدآ دلو : لاقف ؟ تنأ

 ىلعي وبأو ىمرادلاو ىذمرتلا ىورو « «ةنجلا باوبأ هل حتفت
 لوأ انأ » : ٍهلكَع هلل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر سنأ نع مهريغو

 اذإ مهبيطخ انأو ءاودفو اذإ مهدئاق انأو « اوثعب اذإ اًجورخ سانلا
 ةماركلا « اوسيأ اذإ مهرشبم انأو « اوسخ اذإ مهعفاش انأو ءاوتصنأ

  رخف الو ىبر ىلع مدآ دلو مركأ انأو « ىديب ذئموي حيتافملاو
 ظفل اذه « نونكملا ؤلؤللا مهنأك « مداخ فلأ ىلع فوطي

 . ىمرادلا

 ءانثلا وه ىذلا دمحلا ىلإ ءاوللا فيضأو : ىناقرزلا ظفاحلا لاق

 كالا



 وهو . فققوملا ىف ِةِكَك هبصنم هنأل هلهأ وه امب ىلاعت هللا ىلع
 نوكي ءاوللا نأب راج فرعلاو : لاق « هب صتخملا دومحملا ماقملا
 ةرهش ةلاصأ هعوضوم ذإ هناكم فرعيل موقلا ريبك عم

 مه .اسيئرلا

 ناميإلا » هباتك ىف « نيدلا جارس هللا دبع » خيشلا انخيش لاق

 هللا انعمج نيدلا ىيحم ربكألا خيشلا ملكت دقو : « ةرخآلا ملاوعب

 هجو نّيبو « دمحلا ءاول لوح « نيعمجأ هللا لهأبو هب ىلاعت
 ىتلا ديماحملا هيف ( تعمتجا ىأ ) ْتِوَنّْلا هنأ دمحلا ءاولب هتيمست

 ةيهلإلا دماحملا عيمجل عماج ءاول وهف « نيملاعلا بر اهب دمحي
 هب دمحيل هدمَح ٍدِماح لك هنم ذخأي امنإو « دمح هنع جرخي الف

 . ىلاعتو هناحبس نيملاعلا بر

 ىنثي اهب اهنإف ةيهلإلا ءامسألاب الإ نوكي ال ىلاعت هلل دمحلا نإو
 ةيهلإلا ءامسألا كلت عيمج نإو « دمحي اهبو ىلاعتو هناحبس هيلع
 هللا اهعمج « مهبر ىلع اهب نونثيو نودماحلا هدمحي اهب ىتلا
 نوذخأي.هنعو نووأي ٍةِكَب هئاول لظ ىلإف ِةِكَك هللا لوسر ءاول ىف ىلاعت

 لاق امك نيدماحلا عيمج دي هئاول لظ مع كلذلو «مهدمح غيص

 ءايبنألاف « ىئاول تحت الإ هنود نمف مدآ ىبن نم ام » : هك لوسر
 «دماحملا عاونأ هيف تعمتجا ىذلا هئاول تحت مهلك : مهعابتأو

 انديس نيملاعلا برل نيدماحلا دمحأ نإو .دماح لك يقلتي هنمو

 ءانثلا نسحو هدماحم نم هيلع حتفيو هللا حتف ىذلا ٍةْكَي دمحأ
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 ةعافشلا ثيداحأ ىف ءاج امك .هريغ دحأ ىلع هحتنفي مل ام هيلع
 موي يأ ) ىّلع ىلاعت هللا حتفيف ... » :ِهلكَي لاق ثيح ةمدقتملا
 ءانثلا نسحو هدماحم نم ( دومحملا ماقملا هميقي نيح ةمايقلا
 نآلا اهملعأ ال دماحمب هدمحأف ىلبق دحأ ىلع هحتفي مل ام هيلع

 . « ىلاعت هللا اهينمهلي

 هدمح ءاول تحت انعمجو هئاقفر ةلمج ىف ىلاعت هللا انرشح

 . كك هتاكرب نم انيلع ضافأو هتاحفنب انحفنو هدجم ةيارو

 لومأم هللا لوسر دنع وفعلاو

 ريهز نب بعك مكنم ىقل نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 : تايبألا هذهب هوحخأ هيلإ بتكف  هلتقيلف
 مزحأ ىهو ًالطاب اهيلع مولت ىتلا ىف كل لهف اّبعك غلبم نم
 ملستو ءاجنلا ناك اذإ وجنتف هدحو تاللا الو ىزعلا ال هللا ىلإ

 ملسم بلقلا رهاط الإ سانلا نم 2تلفمب سيلو «وجني ال موي ىدل
 مرحم ىلع ىملس ىبأ نيدو 2هنيد ءىش ال وهو ريهز نيدف

 هسفن ىلع قفشأو ضرألا هب تقاض باتكلا اًبعك غلب املف

 املف « لوتقم وه * لاقف . هودع نم هرضاح ناك نم هب فجرأو

 ٍلِلَع هللا لوسر اهب حدمي ىتلا هتديصق لاق ءاّدب ءىش نم دجي مل

 . هؤدع نم هب ةاشولا فاجرإو هفوخ ركذيو

 ( ةنيهج ) هل لاقي لجر ىلع لزنف ةنيدملا مدق ىتح جرخ مث
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 اذه : لاقف ه ِةِْكَي هللا لوسر ىلإ هب ادغف ةفرعم هنيبو هنيب تناك

 لكك هللا لوسر ىلإ سلج ىتح ماقف « هنمأتساو هيلإ مقف هللا لوسر
 لوسر اي : لاقف « هفرعي ال لَو هللا لوسر ناكو « هدي ىف هدي عضوف
 تنأ لهف اًملسم اًبئات كنمأتسيل ءاج دق ريهز نب بعك نإ : هللا

 ؟ هب كتئج انأ نإ هنم لباق

 « ريهز نب بعك هللا لوسر ايانأ : لاق « معن ِيِكَك هللا لوسر لاق

 لجر هيلع بثو هنأ ةداتق نب رمع نب مصاع ىنثدح قحسإ نبا لاق
 لاقف هقنع برضأ هللا ودعو ىنعد هللا لوسر اي : لاقو راصنألا نم

 اذه ىلع بعك بضغف : لاق . اعزان اًبئات ءاج دقف هعد : هك

 هيف ملكتي مل هنأ كلذو ,مهبحاص عنص امل راصنألا نم ىحلا

 : اهلوأ ىتلا ةيماللا هتديصق لاق مث «ريخب الإ نيرجاهملا نم لجر

 لوبكم دفي مل اهرثإ ميتم 2 لوبتم مويلا ىبلقف داعس تناب

 : اهنمو

 لومأم هللا لوسر دنع وفعلاو ىندموأ هللا لوسر نأ تئبينأ

 ليصفتو ظيعاوم هيف نارق لا هلفان كاطعأ ىذلا كاده ًالهم
 ليواقألا ىف ترثك ولو بنذأ ملو ةاشولا لاوقأب ىئذخأت ال

 لولسم هللا فويس نم دنهم هب ءاضتسي رونل لوسرلا نإ
 اولوز : اوملسأ امل ةكم نطبب مهلئاق لاق شيرق نم ةبصع ىف
 ليبانتلا دوّسلا درع اذإ برض مهمصعي رهزلا لامجلا ىشم نوشمي
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 نإ : هلوق ىلإ لصو امل هنأ ىرابنألا نب ركب ىبأل ةياور ىفو

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىمر تيبلا . . . هب ءاضتسي رونل لوسرلا
 . فآلا ةرشع اهيف هل لذب ةيواعم نإو « هيلع تناك ةدرب هيلع
 بعك تام املف « اًدحأ كي هللا لوسر ةدربب رثوأل تنك ام : لاقف

 ىهو : لاق « مهنم اهذخأف اًفلأ نيرشعب هتثرو ىلإ ةيواعم ثعب
 . مويلا ىلإ نيطالسلا دنع ىتلا ةدربلا

 لاق املف : ةداتق نب رمع نب مصاع لاق : قحسا نبا لاقو

 : بعك
 ناك امل راصنألا رشعم ىنع امنإو . « ليبانتلا دوسلا درع اذإ »

 هيلع بضغ هتحدمب نيرجاهملا صخو « هب عنص مهبحاص
 لوقي ىتلا هتديصق راصنألا حدمي ملسأ نأ دعب لاقف « راصنألا

 : اهيف

 راصنألا حلاص نم ٍبّنَقِم ىف لي الف ةايحلا مرك هرس نم
 رايخألا ونب مه رايخلا نإ رباك نع اًرباك مراكملا اوثرو

 راصق ريغ ٌىدنهلا فلاوسك عرذأب ىرهْمَّسلا نيهركملا
 راصُبألا ةليلك ريغ رمجلاك ةرّمحُم نيعأب نيرظانلاو
 راركو قناعت موي توملل مهّيبنل مهسوفن نيعئابلاو
 رافكلا نم اوقلع نم ءامدب مهلا كسن هنوري نورهطتي
 ىراقم نيلزانلا نيقراطلل مهنإف ممحجنلا توخ اذإ موق
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 نباو ةبقع هنباو هوبأو ءارعشلا لوجف نم ريهز نب بعك ناك دقو
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 مانألا ريخ ىلع مالسلاو ةالصلا دئاوف

 : هباتك ىف ىنارعشلا باهولا دبع خيشلا هللاب فراعلا ىديس لاق

 ىخأ اي كل ركذأ نأ ىل ببح دقو : «ةيسدقلا راونألا حقاول »

 « كل اًقيوشت ٍةِلي هللا لوسر ىلع ميلستلاو ةالصلا دئاوف نم ةلمج

 رثكأ ىف كلغش ريصيو ةصلاخلا هتبحم كقزري نأ ىلاعت هللا لعل

 لمع لك باوث ىدهت ريصتو « هيلع ميلستلاو ةالصلاب كتاقوأ

 نب بأ ربخ هيلإ راشأ امك ١" لي هللا لوسر ةفيحص ىف هتلمع
 : هلك ىبنلا هل لاقف ىلامعأ عيمج باوث كل لعجأ ىنإ : بعك

 اهمهأ وهو « كلذ نمف . كترخأو كايند مه ىلاعت هللا كيفكي اَذإ

 . هيلع ملسو ىلص نم ىلع هلسرو هتكئالمو همالسو هللا ةالص

 . تاجردلا عفرو « لامعألا ةيكزتو « اياطخلا ريفكت : اهنمو

 كي هلوقل اهريظن هل نإف  ءىش اهنم ِْكَي هل دهب مل ولو اهلك ةمألا لامعأ نإ )١(
 انيلع دوعي نأ لجأل كلذ امنإف ائيش انيدهأ اذا اننأ مولعمو ,"هلع افك ريخلا ىلع لادلا»
 الو ةعاطلا انفرع ام ِيِلي هالول ذإ انتبحم قدص ىلع ٌليلد اذهو ِةِلكَي هتكربو هرون نم . . عفتلاب

 دانسإب : هٌريغو ىمضهجلا هاور ام هيلع انليلدو لكي ىبنلا ىلإ ءادهإلا ىنعم اذهف «٠ اهيلع انرجأ
 لاق مهنع هللا ىضر ةباحصلا دحأ ّنأ :ِِلكَي يبنلا ىلع ةالصلا لضف باتك يف حبحص
 عبرلا :لاق تئشام :لاقف ؟ىتالص نم كل لعجأ مكف كيلع ةالصلا رثكأ ىنإ هللا لوسراي
 :لاق «ريخ وهف تدز نإو تئش ام :لاق .فصنلا : لاق ءريخ وهف تدز نإو تئشام :لاق

 :لاق .كل اهلك ىتالص لعجأف هللا لوسر اي :لاق ءريخ وهف تدز نإو تئشام : لاق نيثلثلا
 . « كترخآو كايند مه هللا كيفكي ًاذإ ١ : ةياور ىفو كبنذ رفغيو كمه ىفكت اَذِإ
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 . اهلئاقل كك هيلع ةالصلا رافغتساو « بونذلا ةرفغم : اهنمو
 لايكملاب ليكلاو « دحأ لبج لثم رجألا نم طاريق ةباتك : اهنمو

 . ىفوألا

 امك هيلع اهلك هتالص لعج نمل ةرخآلاو ايندلا رمأ ةيافك : اهنمو
 ا . مدقت

 . باقرلا قتع ىلع ١7 اهلضفو اياطخلا وحم : اهنمو
 موي اهب 5 لوس ةداهشو « لاوهألا رئاس نم ةاجنلا : اهنمو

 . ةعافشلا بوجوو « ةمايقلا

 تحت لوخدلاو . هطخس نم نامألاو هتمحرو هللا اضر : اهنمو

 . هشرع لظ
 نامألاو « ضوحلا دوروو « ةرخآلا ىف نازيملا ناحجر : اهنمو
 ظ ظ . شطعلا نم

 قربلاك طارصلا ىلع زاوجلاو « رانلا نم قتعلا : اهنمو
 . توملا لبق ةنجلا نم برقملا دعقملا ةيؤرو فطاخلا

 . ميركلا ماقملاو ةنجلا ىف جاوزألا ةرثك : اهنمو

 . اهتكربب لاملا ومنيو ةرهطو ةاكز اهنأ : اهنمو

 . رثكأ لب ةجاح ةئام ةالص لكب هل ىضقت هنأ : اهنمو

 )١( هِي هللا لوسر ىلع ةالصلا لضف ىأ .
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 . ىلاعت هللا ىلإ لامعألا بحأ نمو ةدابع اهنأ : اهنمو

 . ةنسلا لهأ نم اهبحاص نأ ىلع ةمالع اهنأ : اهنمو

 ىلع ىلصي مادام اهبحاص ىلع ىلصت ةكتئالملا نأ : اهنمو

 . ٌهكَي ىبنلا
 . شيعلا قيضو رقفلا ىفنتو سلاجملا نيزت اهنأ : اهنمو
 . ريخلا ناظم اهب سمتلي هنأ : اهنمو

 . ةمايقلا موي كي هب ىلوأ اهلعاف نأ : اهنمو

 تيدهأ نم كلذكو « اهباوثبو اهب هدلوو وه عفتني هنأ : اهنمو
 | . هتفيححص ىف

 . كَ هلوسر ىلإ و لجو زع هللا ىلإ برقت اهنأ : اهنمو

 . طارصلا ىلعو هرشح مويو هربق ىف اهبحاصل رون اهنأ : اهنمو
 قافنلا نم بلقلا رهطتو « ءادعألا ىلع رصنت اهنأ : اهنمو

 . ًأدصلاو

 قفانم الإ اهبحاص هركي الف نينمؤملا ةبحم بجوت اهنأ : اهنمو .
 . قافنلا رهاظ

 . ةظقيلا ىفف اهنم رثكأ نإو « مانملا ىف لي ىبنلا ةيؤر : اهنمو
 لامعألا كربأ نم ىهو ٠ اهبحاص بايتغا نم للقت اهنأ : اهنمو

 روجألا نم كلذ ريغو « ةرخآلاو ايندلا ىف اًعفن اهرثكأو اهلضفأو
 . ىصحت اال ىتلا
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 ىهو » : فنصملا لوق دعب « لئالدلا حرش » ىف ىسافلا لاقو

 ةيمهأ هجو : © بابرألا بر نم برقلا ديري نمل تامهملا مهأ نم

 : هوجو نم هالوم نم برقلا ديري نم قح ىفف هلو ىبنلا ىلع ةالصلا

 دقو « هافطصمو هبيبحب ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا نم اهيف ام : اهنم
 مظعأ ىلاعت هيلإ ةليسو الو « ةليسولا هيلإ اوغتباو ١ : ىلاعت هللا لاق
 . لكَ مركألا هلوسر نم

 , لي هل اًفيرشت اهيلع انضحو اهب انرمأ ىلاعت هللا نأ : اهنمو

 زوفلاو « بآملا نسح اهلمعتسا نم دعوو « ًاليضفتو « اًميركتو

 ىكزأو « لاوقألا حجرأو « لامعألا حجنأ نم ىهف « باوثلا ليزجب

 اضر ىلإ لصوتي اهبو ٠ تاكربلا معأو « تابرقلا ىظحأو لاوحألا
 باجتو « تاكربلا رهظت اهبو ناوضرلاو ةداعسلا لانتو « نمحرلا

 . بولقلا عدص ربجيو « تاجردلا ىلعأ ىلإ ىقتريو « تاوعدلا
 ىلع) ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأو . بونذلا ميظع نع ىفعيو
 كيلإ برقأ نوكأ نأ ديرتأ ىسوم اي : ( مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبن

 نمو « كبلق ىلإ كبلق ساوسو نمو كناسل ىلإ كمالك نم
 «بر اي معن : لاق ؟ كنيع ىلإ كرصب رون نمو كندب ىلإ كحور
 . ِةِللَك دمحم ىلع ةالصلا رثكأف : لاق

 دقو « هدنع ردقلا ميظع « لجو زع هلل بوبحم ِهِْكَي هنأ : اهنمو
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 لَك هيلع ميلستلاو ةالصلاب نينمؤملا رمأو هتكئالمو وه هيلع ىلص
 .هميظعتو هتبحمب ىلاعت هللا ىلإ برقتلاو بوبحملا ةبحم تبجوف
 . هيلع هتكئالم ةالصو ىلاعت هتالصب ءادتقالاو هيلع ةالصلاو

 رجألا ليزج نم اهيلع دعولاو اهلضف ىف درو ام : اهنمو
 جئاوح ءاضقو ىلاعت هللا اضرب اهلمعتسم زوفو « ركذلا ميظعو
 . هايندو هترخا

 رومأملا « انيلع هللا معن ىف ةطساولا ركش نم اهيف ام : اهنمو
 ايندلا ىف دادمإلاو داجيإلا نم ةقحلالو ةقباس ةمعن نم امف « هركشب

 هتمعنف « انيلع اهئارجإو انيلإ اهلوصو ىف ببسلا وهو الإ ةرحخآلاو
 . ددع اهرصحي ال هللا معنو « ىلاعت هللا معنل ةعبات انيلع كي

 بجوف « اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت نإو » : هناحبس لاق امك

 نع رتفن ال نأ هتمعن ركش ىف انيلع بجوو . انيلع ِةْلَو هقح
 . هجورخو سفن لك لوخد عم هيلع ةالصلا

 ةمهلا عفرو ريونتلا ىف اهب عفنلاو اهريثأت نم برج ام : اهنمو
 .("7 هماقم موقتو قيرطلا ىف خيشلا نع ىفكت اهنإ : ليق ىتح

 ةّجحب هلل مئاق نم ضرألا ولخت الف آلإو يبّرملا خيشلا دوجو مدع ضارتفا ىلع لومحم اذه )١(

 لِي هللا لوسر ىلع ةالصلا ةيافك ىنعمف اذه ىلعو « بدألا لهأب هللا هعمج بلطلا ىف قدص نمو
 ةيرشبلا فاصوأ قرحي رون هل نوكي دبعلا هيف رثكأ اذإ ركذلا نأل ركذلا راونأ فيطلت وه خيشلا نع
 ىلع رهسي ىذلا ىبرملا خيشلا ماقم ىف جازملل ةفطلم ةالصلا نوكتف بلقلا ىف ًازازتها ثدحيو
 سنأتسي نأ ىلإ اذهو دوعي مث ىرخأ ةرات هكرتب هرمأيو ةراتركذلاب هرمأيف ةبقارملاب ديرملا لاح ةياعر

 ةعبطم] ١5 ص ( هنع هللا ىضر ريدردلا دمحأ ىديسل تاولصلا ىلع ىواصلا حرش رظنا) دوعتيو

 .| حيبص

-1481- 



 هليمكتو دبعلا لامكل عماجلا لادتعالا رس نم اهيف ام : اهنمو

 كلذك الو « هلوسرو هللا ركذ نكي هللا لوسر ىلع ةالصلا ىفف

 ىف نأ ملعاو : ىبطرقلا نوحرف نبا باتك ىفو :لاق مث ء هسكع
 : تامارك رشع كي ىبنلا ىلع ةالصلا

 : رابجلا كلملا ةالص : نهادحإ

 . راتخملا ىبنلا ةعافش : ةيناثلاو

 رارثألا ةكئالملاب ءادتقالا : ةثلاثلاو

 . رافكلاو نيقفانملا ةفلاخم : ةعبارلاو

 . رازوألاو اياطخلا وحم : ةسماخلاو

 . راطوألاو جئاوحلا ءاضق ىلع نوعلا : ةسداسلاو

 رارسألاو رهاوظلا ريونت : ةعباسلاو

 . راوبلا راد نم ةاجنلا : ةنماثلاو

 رارقلا راد لوخد : ةعساتلاو

 . رافغلا ميحرلا مالس : ةرشاعلاو

 ىبنلا ىلع مالسلاو ةالصلا ىف راونألا قئادح » باتك ىفو
 دبعلا اهينتجي ىتلا تارمثلا ىف ةسماخلا ةقيدحلا : « راتخملا

 : اهينتقيو اهبسكي ىتلا دئاوفلاو ِةِْكَي هللا لوسر ىلع ةالصلاب

 . ِةِْكَب هيلع ةالصلاب هللا رمأ لاثتما : ىلوألا
 اكمال



 . لكي هيلع ةالصلا ىف ىلاعتو هناحبس هتقفاوم : ةيناثلا

 . ِةِلكَي هيلع ةالصلا ىف ةكئالملا ةقفاوم : ةثلاثلا

 هيلع ىلصملا ىلع ىلاعت هللا نم تاولص رشع لوصح : ةعبارلا
 ظ . ةدحاو ةالص كك

 .. تاجرد رشع هل عفري نأ : ةسماخلا

 . تانسح رشع هل بتكي : ةسداسلا

 .. تائيس رشع هنع ىحمي : ةعباسلا

 . هتوعد ةباجإ ىجرت : ةنماثلا

 . ِهَلِكَم هتعافشل ببس اهنأ : ةعساتلا

 . بويعلا رتسو بونذلا نارفغ ببس اهنأ : ةرشاعلا
 . همهأ ام دبعلا ةيافكل ببس اهنأ : رشع ةيداحلا

 . كك هنم دبعلا برقل ببس اهنأ : رشع ةيناثلا

 . ةقدصلا ماقم موقت اهنأ : رشع ةثلاثلا

 . جئاوحلا ءاضقل ببس اهنأ : رشع ةعبارلا

 ىلع هتكئالمو هللا ةلصل ببس اهنأ : رشع ةسماخلا
 . ىلصملا

 . هل ةراهطلاو ىلصملا ةاكز ببس اهنأ : رشع ةسداسلا
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 . هتوم لبق ةنجلاب دبعلا ريشبتل ببس اهنأ : رشع ةعباسلا
 . ةمايقلا لاوهأ نم ةاجنلل ببس اهنأ : رشع ةنماثلا

 . هيلع ىلصملا ىلع ِةِِللَك هدرل ببس اهنأ : رشع ةعساتلا

 . ِةِْكَي هيلع ىلصملا هيسن ام ركذتل ببس اهنأ : نيرشع ةيفوملا

 دوعي ال نأو « سلجملا بيطل ببس اهنأ : نورشعلاو ىدحإلا
 . ةمايقلا موي ةرسح هلهأ ىلع

 هيلع ىلصملا نع رقفلا ىفنل ببس اهنأ : نورشعلاو ةيناثلا

 ىلص اذإ لخبلا مسا دبعلا نع ىفنت اهنأ : نورشعلاو ةثلاثلا

 دنع اهكرت اذإ هفنأ مغرب هيلع هئاعد نم هتاجن : نورشعلاو ةعبارلا

 . للك هركذ

 ةنجلا قيرط ىلع اهبحاص ىتأت اهنأ : نورشعلاو ةسماخلا

 . اهقيرط نع اهكراتب ءىطختو

 ركذي ال ىذلا سلجملا نتن نم ىجنت اهنأ : نورشعلاو ةسداسلا

 . كك هلوسرو هللا مسا هيف

 هللا دمحب ءىدتبا ىدذلا مالكلا ببس اهنأ : نورشعلاو ةعباسلا

 . هل هلوسر ىلع ةالصلاو
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 . طارصلا ىلع زاوجلاب دبعلا زوفل ببس اهنأ : نورشعلاو ةنماثلا

 هيلع ةالصلاب ءافجلا نع دبعلا جرخي هنأ : نورشعلاو ةعساتلا

 ىلع نسحلا ءانثلا ىلاعت هللا ءاقلإل ببس اهنأ : نيثالث ةيفوملا

 . ضرألاو ءامسلا نيب كي هيلع ىلصملا
 . لجو زع هللا ةمحر ببس اهنأ : نوثالثلاو ىدحإلا

 . ةكربلا ببس اهنأ : نوثالثلاو ةيناثلا

 اهتدايزو ِةْكَك هتبحم ماودل ببس اهنأ : نوثالشلاو ةئلاثلا
 . 27 هب الإ متت ال ىذلا ناميإلا دوقع نم كلذو اهفعاضتو

 هيلع ىلصملل ِةِلَو لوسرلا ةبحمل ببس اهنأ : نوثالثلاو ةعبارلا

 . هبلق ةايحو دبعلا ةيادهل ببس اهنأ : نوثالثلاو ةسماخلا

 هركذو ِةكَو هيلع ىلصملا ضرعل ببس اهنأ : نوثالثلاو ةسداسلا
 . هَلِكَك هدنع

 . طارصلا ىلع مدقلا تيبثتل ببس اهنأ : نوثالثلاو ةعباسلا

 سانلاو هدلوو هدلاو نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤيال» :ثيدح ىلإ ةراشإ(١)

 . هيلع قفتم «هيبنج نيب ىتلا هسفن نمو : ةياور ىفو «نيعمجأ
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م ليلقلا لقأل هيلع ةالصلا ةيدأت :.نوثالثلاو ةنماثلا
 لَك هقح ن

 . انيلع اهب معنأ ىتلا هللا ةمعن ركشو

 ةفرعمو ه هركشو هّللأ ركذل هئمضتم اهنأ : نوئالشلاو ةعساتلا

 . هئاسحإ

 نم لاؤسو ءاعد دبعلا نم للي هيلع ةالصلا نإ : نيعبرأ ةيفوملا

 ىف ام ىفخي الو ١ هسفنل ةراتو ِةِْلكَي هيبنل وعدي ةراتف « لجو زع هبر

 . دبعلل ديزملا نم اذه

 دئاوفلا لجأو تارمثلا مظعأ نم : نوعبرألاو ىدحإلا

 . سفنلا ىف ةميركلا هتروص عابطنا ٍةِكَي هيلع ةالصلاب تابستكملا

 ماقم موقي ِةِِكَي هيلع ةالصلا نم راثكإلا نأ : نوعبرألاو ةيناثلا

 .اه ا . 7 ىبرملا خيشلا

 . كلذ نع مالكلا قبس ()

 امك



 ىبنلا ةيؤر ىنمت

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 : ةيزمهلا ىف ءاج

 ءانعلا هآر نم لك نع لاز *9 هحجو ةيؤرب ىصخ هنيل

 عوفرملا ثيدحلاب ديؤم مالك اذه تلقف « ةلهجلا ضعب هدقتناف

 » : كك لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع لصتملا حيحصلا

 هل نوكي نأ نم هيلإ بحأ ىناري نأل « نامز مكدحأ ىلع نيتأيلو

 باب « بقانملا باتك ىف ىراخبلا هاور . « هلامو هلهأ لثم

 . 5١( 4/5 حتفلا ةخسن ) ةوبنلا تامالع

 راوجلا ليبس ىف ليلقلاب ةعانقلا

 . هقاروأ ضعب ىف ( هللا همحر ) ىدلاو طخب تدجو

 ىوجنلا ملعي ىذلاو مادإ ريغب حلاص ريغ هفات ريعش صرقل

 ىولسلاو نملا نم ىبلق ىلع ذلأ دمحم بيبحلا راد ىف رقفلا عم
 ىوهأ امك ميركلا انالوم ريسيتب ةلاح لك ىلع اهيف ىننأ ىلع

 ىريصوبلا ةريغ

 اهل هحدمو ةيدمحملا ةرضحلا نأش ىف ىريصوبلا مامإلا لاق

 . اهيلع هتريغو
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 ءارعشلا كحيدم ىناعم ىف ٠ ىنتمحاز دقو ةريغ ىل نإ

 هتيزمه نم وهو ةريغلا ىضتقي ال ماقملا نأائيبم ىناهبنلا لاقو
 . 814١١" ةعومجملا ىف ةروكذملا ةروهشملا

 ءالد نوحداملاو رحب تنأ اض- عب ضعبلا كحادم محازي مل

 هللا ديبع نباو ىناهبنلا نيب

 نيلعنلا ىف لاق ىناهبنلا نأ ( هللا همحر ) دلاولا انل ىور .

 ٠ : نيتميركلا

  دمحأو علخا ىدون ىسوم شرعلا ىدل

 هلاعن علخب رمؤي مل شرعلا ىلإ
 ىتفم فاقسلا هللا ديبع نب نمحرلا دبع ديسلا اذه عمس املف

 : هلوقب درف كلذ هبجعي مل تومرضح

 ىرّسلا ةليل ىفطصملا نإ : نولوقي
 هلاعن علخب رمؤي مل شرعلا ىلإ

 نم ماقم ىفاندنع لاحم اذهو

 هلالخ ىنسسأ هلا عضاوت
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 باب ىلإ ريشي وهو مونلا ىف لي ىبنلا ىأر فاقسلا نكلو : لاق
 ىجاني ىلصملا نأ اهنم طبنتسا ظقيتسا املف « لاعنلا ىف ةالصلا

 ىف ِكَو نوكي نأ نم عنام الف هلاعنل هسبل ةلاح ىف زئاج كلذو هبر
 . دحاو لاحلا نأل هلاعنب ناك ةاجانملا لاح
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 (1) هللا باب تنأف

 : ىرصملا ىركبلا نسحلا ىبأ نب دمحم انديس ريبكلا بطقلل
 نم رسيت امدعب ليللا رخآ ىف أرقت « جئاوحلا ءاضقل ةبرجم ىهو
 . ةرم ال” «ىكتشأ ىذلا باهذإب لجع» : تيب رركيو « ةالصلا

 لسري وأ نمحرلا لسرأام
 هكلم وأ هللا توكلم ىف
 هلبع ىفطصملا هطوالإ

 اهل لصأو اهيف ةطساو

 ىجترت ام لك ىفهبذلف
 هدلنع اجرلا لامحأ طحو

 تبشنأ ةنزأ نإ هه نو

 هبر ىلع قلخلا ميكأاي

 ةرسم مكو بركلا ىنسم دق

 ىكتشأ ىذلا باهذإب لجع

 لؤزنت وأ دعصت ةمحر نم

 لسرسمملا هراتخم هيب

 لضعملا مكحتساو اهرافظأ

 لهذي هضعب اًبرك تجرف

 (9 ؟ لأسأ اذ نمف تفقوت نإف
 ؟ لعفأ ىذلا ام ىردأ تسلو

 ًاربخ هب هبشملا عقوو هبشلا هجوو ةادألا هيف تفذح ثيح غيلبلا هيبشتلا ليبق نم اذه )١(
 زوفلاو هللا ةفرعم ىلإ هعابتاو هتبحمو هيدهب لصوتي ثيح بابلاك دلي ىبنلاف هبشملا نع
 # . مكبونذ مكل رفغيو هللا مكببحي ىنوعبتاف هللا نوبحت متنك نإ لق : ىلاعت لاق «هاضرب

 . ةيآلا * . . هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم# : ىلاعت لاقو «ةبآلا

 - ةديصقلا تايبأ لوح تاضارتعا نم راثي ام ىلع قيلعتلا (1)
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 لمحأ الو ىوقأةدشل امف ىنمزجعأ ىرت نلو
 لخديال كريغ نم هاتأ ءىرما ىأ هللا باب تنأف

 لَأْمَش ٌةمّسن ىباورلا َرْمَو تحفاص ام هللا ىلص كيلع
 لدنملاو دنلاهنم باطو ىمحلا رطع حاف ام اًملسم
 لضخم اهدولمأ ةعجاس 2تدرغ ام باحصألاو لآلاو

 . « هللا باب تنأف » : ةديصقلا ناونع ًالوأ -

 ديمح نبا جرخأ ٠ ِِلكي هتطساوب الإ قحلا ةرضح ىلع لوخد الف هللا باب كي وه معن
 لك نم ىنوتأ ول ىلالجو ىتزعو» : ىسدقلا هثيدح ىف ىلاعتو هناحبس هللا لوقي : ةناوع نباو
 لصوت قيرط الف « كقيرط نم اولخدي ىتح مهل تحتف ام باب لك نم اوحتفتساو قيرط
 ىنامحرلا رسلا ٍفَي وهو « كي هباب الإ مهل حتفي باب الو ُِْكَي هقيرط الإ هللا ىلإ دابعلا
 ةمحر الإ كانلسرأ امو # : ىلاعت هلوق اذه ىلإ ريشي امك اهلك ملاوعلا ىف ىراسلا

 مظنلا بحاص هيلإ ريشي امك تادادمإلاو تاكربلاو تاريخلا ةطساو كي وهو # نيملاعلل
 . «اهل لصأو اهيف ةطساو» : هلوقب

 . . ةطساولا ىنعم :ًايناث -

 ىف ءاج امك ِْكَي هتطساوب نوكي نأ عنام الو باهولا ميركلا هللا نم هلك ءاطعلا
 سيلف هيدي ىلع تاريخلا ىرجي ىلاعتو هناحبس هللاف « طعم هللاو مساق انأ امنإ) : حيحصلا

 « ىفلز هللا ىلإ كلذ لعف نم برقيل ِدِكَي يبنلا ةدابع  ةلهجلا مهفي امك  ةطساولا ىنعم
 ال امم اذهف « ديرولا لبح نم هدبع ىلإ برقأ هللاو ٠ هبرو دبعلا نيب ةطساو ال :نولوقيو
 ىف هقلخو هللا نيب هطساو وه ِكَي هللا لوسر سيلأ : مهل لوقن نأ ىقبو . هلوح عازنلا ىغبني
 ؟ بركلا دتشي موي ىمظعلا ةعافشلا ىف هقلخو هللا نيب ةطساو وه سيلأ ؟ مهيلإ هتلاسر غيلبت
 # : ىلاعت ةلوق ىف لمأتملا نإ ؟ ىنابرلا دوجلاو ىهلإلا ءاطعلا ىف ةطساو نوكي ال اذاملف

 # : اهسفن ةروسلا ىف اهتقبس ىتلا ةبآلا ىفو * هلضف نم هلوسرو هللا مهانغأ نأ الإ اومقن امو .
 دنع لَو هلوسر هعم هناحبس هللا فطع اذاملف © هلوسرو هلضف نم هللا انيتؤيس هللا انبسح اولاقو
 ؟ ءاطعلاو لضفلا ركذ

 - . لقعملاو نمأملا هنإف ىجترت ام لك ىف هبذلو : مظانلا لوق : ًاثلاث
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 لقي ملأ هتعافشو هعرشو هصخيشب ةرخآلاو ايندلا ىف هللا باذع نم زجاحلاو نمأملا ِةكي هنإ -
 ملأ ؟ 4 نورفغتسي مهو مهبذعم هللا ناك امو مهيف تنأو مهبذ عيل هللا ناك امو آف : هناحبس

 اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف كوءاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو ال هناحبس لقي
 ؟ ذالملاو نأمل كلذ دعب و نوكيال يكف ؟ 4 ًايحر وت لا

 : مظانلا لوق : ًاعبار
 ؟ لأسأ اذ نمف تفقوت نإف ىكتشأ ىذلا باهذإب لجع

 دئادشلاو لزاونلا دنع ىدانيو ِةَكَي لأسي فيك ىهو « سانلا نم ريثكل ضرتعت ةهبش انه

 .. هللاب نعتساف تنعتسا اذإو هللا لأساف تلأس اذإ : لئاقلا وه ِةِكَي هنأ عم ةرخآلاو ايندلا ىف
 هركذ امك - اذه ىلع باوجلاو هللاب الإ ةناعتسا الو لاؤس ال هنأ ثيدحلا اذه هاظ نإف ؟ خلا
 نأ امإ : لزأ دبعلل هللا هتك ام نأب ةيسدقلا بلاطملا ىف فولخم نينسح دمحم خيشلا

 نأ امإو « الوأ هلل دبعلا ءاعدب ًاقلعم ناك ءاوس ٠ ةرشابم ىلاعت هنم هيلإ هلوصو اًردقم نوكي

 وأ قولخملا لاؤسب ًاقلعم ناك ءاوس « هل هللا هرخسي قولخم ةطساوب هيلإ هلوصو ًاردقم نوكي

 اًقولخم لأس نم نأ ىلع سابع نبا ثيدح لمحيو : كلذ دعب لاق مث ... الوأ هب هناعتسالا
 وهو هب ناعتسملاو ةقيقح لوئسملا وه ىلاعتو هناحبس قحلا نأ دقتعي نأ هيلعف هب ناعتسا وأ

 ىلع ِةِكَي هلاؤس نوكي اذه ىلعف ها « بابسألل رخسملا رومألل ردقملا ديري امل لاعفلا

 . هللا وه ةقيقح لوئسملاو بابسألاب ذخألا باب نمو زاجملا ليبس
 . هركذ قبس ىذلا ىبارعألا لوق زاجملا اذه ىلع لدي اممو

 لسرلا ىلإ الإ سانلا رارف نيأو انرارف كيلإ الإ انل سيلو

 بمعأل كبر لوسر انأ امنإ لاق # : ىلاعت هلوق ىف ءاج ام ةلأسملا هذه ىف عازنلا عطقي ىذلاو
 بهاولا نأ عم هسفن ىلإ ةبهلا دنسأ مالسلا هيلع ليربج نأ ىرن اذه ىفو 4 ًايكز امالغ كل

 هؤادنو ِدِْكَك هلاؤس ناك اذإو .ةغللا ىف هلامعتسا عئاشلا ىلقعلا زاحملا نم اذهو هللا وه ةقيقح

 ىنإ دمحم اي » : لوقي نأ لسوتلا ثيدح ىف ليلجلا ىباحصلا ملع فيكف ًارفك وأ ًاكرش

 . دعب اميف هيلع مالكلا ىتأيسو ثيدحلا؟ « هذه ىتجاح ىف ىبر ىلإ كب هجوتأ

 نب رمع دهع ىف ةدامرلا ماع ْكَذ فيرشلا هربق ىلا ىنزملا ثراحلا نب لالب ىتأي فيكو
 ؟ اوكله دق مهنإف كتمأل قستسا هللا لوسر اي : لوقيو  هنع هللا ىضر باطخلا

 هنولأسيو ةمايقلا موي ًاعيمج سانلا هيلإ هجوتي ىذلا ىمظعلا ةعافشلا بحاص ِةكَي وهو
 - . مهل عفشيف ةعافشلا
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 للي لوسر عم تببأ تنك ' لاق (هنع هللا ىضر) بعكنب هعيبز نع ملم حبحص ىفو - ©

 :ريغ وأ : لاق ةئجلا ىف كققفارم كلأسأ : تلقف ..ىنلس : ىل لاقف هتجاحو هئوضوب هيتآف
 ؟ ضرتعمل ةهبش ىقبت ,ت اذه دعب لهف ثيدحلا ا

 هبلطز زاوج ىَف كشلف هيلع رداق وه ًائيش قولخم نم بلط نم نأ : ةدعاقلا :
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 (1) اًرزيدقتو امارتحا ديلا ليبقت

 : ديلا ليبقت ةيضق ىف فيس رون دمحم خيشلا ةليضف لاق

 ْ اولبق هنم سيقلا دبع دفوو
 امدقامل نايدوهيلا اذك

 املسو انبر هيلع ىلص
 فلسلا لعف نم كلذ لزي ملو

 زثأ دري مل ةيصوصخلابو

 اولبقأ نيح هيلجر عم هيدي
 املسأو امهالبق هيلع

 ىمتنا هل نمو بحصلاو لآلاو
 فلخلا ريهامج مهنع هيوري

 ررجحلا مقلي نآلا اهيعدمف
 نئسلا ىف ءاج ام فرعي نأ دارأ

 )١( ىمست ليبقتلا زوج ىف ةلاسر ( هللا همحر ) ىرامغلا خيشلا ةمالعلل و اذه :
 » ليبقت ىف اوفلتخا : هلوق لاطب نبا نع ىطيقنشلا خيشلا ركذو « ليبقتلا زاوجب ليبنلا مالعإ

 هللا ىلإ هبرقلا هجو ىلع ناك اذإ امأو « ميظعتلاو ربكتلا هجو ىلع ناك اذإ كلام ههركف ديلا
 زئاج كلذ نإف هفرشل وأ هملعل وأ هنيدل ىلاعت .

 كلذ وحن وأ هتنايص وأ هفرش وأ هملع وأ هحالصو هدهزل لجرلا دي ليبقت : ىوونلا لاقو

 ايندلا لهأ دنع ههاج وأ هتكوش وأ هانغل ناك نإف « بحتسي لب « هركي ال ةينيدلا رومألا نم

 ىف ىراخبلا هجرخأ ام ديلا ليبقت زاوج ىلع لدي اممو . زوجي الو ةهاركلا ديدش هوركمف
 اورف ثيح وزغلا نم اوعجر امل مهنأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع دواد وبأو درفملا بذألا
 امو « هدي انلبقف : لاق « نينمؤملا ةئف انأو نوراكعلا متنأ لب ال : لاق « نورارفلا نحن :اولاق

 . هيلع هللا بات نيح كي هللا لوسر دي لبق ةبابل ابأ نأ : لئالدلا ىف ىقهيبلا هجرخأ

 هللا ىضر سابع نب هللا دبع دي لبق هنأ هنع هللا ىضر تباث نب ديز نع تبث ام اضيأو
 سابع نبا هل لاق امك ٍةيِكَب انيبن تيب لأب لعفن نأ انرمأ اذكه : هل لاقو هباكرب ذخأ نيح امهنع
 . انئاملعب لعفن نأ انرمأ اذكه
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 نوكلا ىلع فيرشلا ربقلا لضف

 اهاوحو ىفطصملا تاذ طاح دق ام ضرألا ريخ نأب عيمجلا مزج
 اهاوأم ىكز تكر نيح سفنلاك تلع اهنكاسب اوقدص دقل معنو

 نأ ىلع عامجإلا ملسم حرش ىف ( هللا همحر ) ضايع ىضاقلا لقن
 . ةبعكلا ىتح ةيضزألا عاقبلا لضفأ ٍةِِلَك ىفطصملا ربق لحم

 . قوبنلا دلوملاب رورسلا

 بسب نينثا موي لك بهل ىبأ نع ففخي هنأ ىراخبلا ىف ءاج
 ىراخبلا رظنا ) ِْتَي ىفطصملا ةدالوب هترشب امل هتيراج ةييوثل هقتع

 رمان نب نيدسلا سمش ظفاحلا كلذ ىف لوقيو : تلق

 : ىقشمدلا

 ادلخم ميحجلا ىف هادي تبتب . هّمذ ءاج اًيفاك اذه ناك اذإ
 ادمحأب رورسلل هنع ففخي اًمئاد نينثالا موي ىف هنأ ىتأ

 ادحوم تامو ارورسم دمحأب هرمع ناك ىذلا دبعلاب نظلا امف
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 ءاسفر |

 : كي هللا لوسر ىثرت بلطملا دبع تنب ةيفص تلاق
 ايفاج كت ملو اّربانب تنكو انءاجر تنك هللا لوسر ايالأ
 ايكاب ناك نم مويلا كيلع كبيل اًملعمو اًيداه اًميحر تنكو
 ايفاص جلبأ دوعلا بيلص تمو اًقداص ةلاسرلا تغلبو تقدص

 ايلامو ىسفنو ىلاخو ىمعو ىتلاخو ىمأ هللا لوسرل ّىدف
 ايتآ رجهلا نم ىشخأ امل نكلو هدقفل ىبنلا ىكبأ ام كرمعل
 .ايواطم ىبنلا دعب نم تفخ امو دمحم ركذل ىبلق ىلع نأك
 ايضام ناك هرمأ نكلو اندعس .انيبن ىقبأ سانلا بر نأ ولف

 ايضار ندعلا نم تانج تلخدأو ةيحت مالسلا هللا نم كيلع

 ايواث ةبيطب ىسمأ ثدج ىلع دمحم بر هللا ىلص مطافأ

 . ( تاقبط  باعيتسا ) ىورأ وأ بلطملا دبع تنب ةيفصل

 محم اذهو دومحم شرعلا وذف

 : ناويدلا ىف ناسح لاق

 دهشيو حولي دوهشم هللا نم متاخ ةوبنلل هيلع رغأ

 دهشأ :نذؤملا سمخلا ىف لاق ام اذإ همسا ىلإ ىبنلا مسا هلإلا مضو

 دمحم اذهو دومحم شرعلا وذف هلجيل همسا نم هل قشو

 د ةك-



 ةرستفو سأي دعب اناتأ ىبن

 ُدبعت ضرألا ىف ناثوألاو لسرلا نم
 ] اًيداهو اًرينتسم اًجارس ىسمأف

 دنهملا ليقصلا حالا مك حولي ]

 ةنج رشبو ايان انرذنأف
 دمحن هللاف مالسأإلا انملعو

 دا دا داع د6 إم داع دم

 انتمصعو انذالمو اننكر وه ِةلكَك ىبنلا

 : هنع هللا ىضر تباث نب ناسح لاق

 رواحم راجو عجتنم ذالمو ذئال ةمصعو دمتعم نكر اي

 رهاطلا ىكزلا قلخلاب هيحف هقحل هللا هريخت نم اي
 رخاز رحب ضيفك دوجي نماي 22 مدا ةبصع ريخو ىبنلا تنأ
 رداق زيزع نم كرصنل ددم امهالك ليئاربجو كعم لاكيم

 ( «ردب ةوزغ١  فنألا ضورلاو ةباصإلا )

 ا1ةالد



 اى سلام ل . لفك ىف ماعظلا حيبست

 ملسو هلآوهيلع هللا ىلص. ...

 ءابصحلاو ماعطلا نأ.( هللا هنمحر ) ىجنزربلا دلوم ىف ءاج
 : : هل تلقو كلذ أرق نم ىلع تدقتنا دقو « لَو هفك ىف تحبس

 2 هفك نطب ىف ء ءابصحلاو ماعطلا حيبست عمس هنأ : لاقي نأ ىلوألا

 نع ة ةزجعملا لالجف 2 ىدنع لاب ىذب سيلف حيبستلا درجم امأ

 حيبست عمسن انك دقلو » : (هننع هللآ ىضر) دوعسم نب هللا دبع

 باب بقانملا باتك ىف ىراخبلا هاور « لكؤي وهو ماعطلا

 +: ضعفلا ةخسن « ةوبنلا تامالع

 لميس تت ب قد 16 161 عع ز



 لسوت
 ىنسلا كامح ىلإ انيتأ دق

 راسكناب ىمحلا ىلإ انهجتاو

 : لاق مى

 نايع ريخو ىرولاذالماي

 ولا ضيبأ اي تهجو ىهجو كل
 اقاضم نوكأ نأ هلل شاح

 لا تنأو مارسملا غلبأ ال فيك

 اولاقو 2« ثتعحجر اذإ ىباوج ام

 تئج املثم ىل عوجرلا ٌضرتفأ
 دصلاب كباب دنع تلسوت دق

 دق ىذلا عيجضلا كقورافبو

 ادلا ديهش ءايحلا ىذ نامثعبو

 ىلع مامإلا كبو سعيبو

 ىبن لك دهس دقاتبناي
 ىطملا نم هيلإانددشو

 ىف ريخ ىف لاقثألا انيمرو

 ىصق ناد لكل اجبرو

 ىلولا هجبو هيلإ هجّوف هج
 ىلعلا ماقملل تئج نأ دعب

 ىوسلا طارصلا ىلع كولسو

 ؟ىفولا ءاطعلا ىذ هلل باي

 ؟ىبنلا بانج نم تلن ىذلا ام

 ؟ىفصلا اذ اي نيديلا رفص ك

 ىقنلا ىقتلا بحاصلاو قي

 يهب فصو لك زاح نمر

 ىربيخلا ىغولا ىف بابلا علاق
 ةنس ىفوتملا  ىتولخلا ىفايلا رمع خيشلا هللاب فراعلا مامإلل ةديصقلا هذه

 . ها ”"##

 دا د دل دل دلع دل د
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 ىوبنلا دهعلا ىف نونذؤي اوناك ءىش ىأ ىلع
 وأ كو ىبنلا ىدي نيب نونذؤي اوناك له : ١ لقنلا لهأ فلتخا

 0 .؟رانم ىلع
 دبع هلقن « رانملا ىلع هنأ : ةيكلاملا انباحصأ هلقن ىذلاو

 مساق نبا نع ؛ ةاقرملا » ىفو « ةعومجملا » ىف مساقلا نب نمحبرلا

 .ىفو -ةرانملا ىلع ناك مالسلا هيلع هنمز ىف ناذألا نأ كلام نع
 دعص اذإ ةعمجلا ناذأ ىف ةنسلا :جاحلا نب هللا دبع ىْبأل لخدملا

 ىف ناك كلذك « رانملا 1 ىلع نذؤملا نوكي نأ ر بنملا ىلع مامإلا

 .6 رمعو ركب ىبأو كو هللا لوسر دهع



 ىبنلا اصعب كربتلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 دمحم نع ركاسع نباو ىقهيبلل اًيزاع « عماوجلا عمج » ىفو

 هللا لوسرل ةيّصعع هدنع ناك هنأ : كلام نب سنأ نع « نيريس نبا

 . 29 هصيمقو هيبنج نيب هعم تنفدف تامف هلك

 . ( لامعلا زنك نم عباسلا ءزجلا نم ٠١ ص رظنا )

 رابخألا نم كلذ ىف درو امل عورشم هراشأو لي ىبنلا تاذب كربتلا نأ كشاال (1)
 لكي هراثآب نوكربتي اوناك مهنأ مهنع هللا ىضر هباحصأ نع تبث امو ةحيحصلا ثيداحألاو
 ام هللاوف نا: هيفو ةيبيدحلا حلص ثيدح نم « هحيحص ىف ىراخبلا هاور ام كلذ نمو

 اذإو ... هدلجو ههجو اهب كلدف « مهنم لجز فك ىف تعقو الإ ةماخن ْةِكَي هللا لوسر نت

 . خلا * ... هئوضو ىلع نولتتقي اوداك أضوت

 بعك نم ِةِلكَي ىبنلا ةدرب ءارش بلط نيخ هنع هللا ىضر نايفس ىبأ نب ةيواعم هلعف ام اهنمو

 هدالوأ نم ةيواعم اهارتشا بعك تاس املف ًادحأ هللا لوسر بوثب رثوأ ال : لاقف « ريهز نبا
 ٍكَب ىبنلا رافظأ ةمالق هدنع ناكو « اهيف نفكي نأ ىصوأ توملا هرضح املو ٠ ًافلأ نيرشعب
 [ىناروحلل تارايزلا نكامأ ىلإ تاراشالا باتك] / « هينيع ىف لعجت نأو قحست نأ ىصوأف

 ١ سابلو قرعو رعش نم هدسج نم لصفنا اسو هتاذ لَو هللا لوسر نأ ىلع لدي « اذه لكف .
 ايندلا ىف ةدئافلا هيبسب ىجريو « هب ءافشلا بلطو هب كربتلا زوجي ىناوألا نم هلمعتسا امو
 . ةرخآآلاو

 مآ



 فيرشلا هردص قش نم دئاوفو مكح

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 لَو هل ردصلا قشو : ريثملا نبا ةمالعلا لاق : ىلوألا ةدئافلا

 لب هيلع ربصو حيبذلا هب ىلاعت هللا ئلتبا ام سنج نم هيلع هربصو
 رركت دقف اًضيأو ةقيقح هذهو «٠ ضيراعم كلت نأل لجأو قشأ اذه

 . كي هلهأ نع ديعب ميتي ريغص وهو هل عقوو
 همحر ) ىكبسلا نسحلا وبأ مالسإلا خيش لئس : ةيناثلا ةدئافلا

 قش نيح ٌهِْلَي هبلق نم تجرخأ ىتلا ءادوسلا ةقلعلا نع ( ىلاعت هللا

 همحر ) باجأف « كنم ناطيشلا ظح اذه : كلملا لوقو « هداؤف

 رشبلا بولق ىف ىلاعت هللا اهقلخ ةقلعلا كلت نأب : ( ىلاعت هللا

 هيف قبي ملف دو هبلق نم تليزأف « اهيف ناطيشلا هيقلي امل ةلباق
 . اًئيش هيف ناطيشلا ىقلي نأل ناكم

 هافن ىذلا امأو « ظح هيف ناطيشلل نكي ملو ثيدحلا ىنعم اذه

 مزلي نكي مل ىذلا لباقلا ليزأف ةيرشبلا ةلبجلا ىف رمأ وهف كلملا

 هللا قلخ ملف : هل ليق « بلقلا ىف فذقلا لوصح هلوصح نم

 ال نأ نكمي ناكو ةفيرشلا تاذلا هذه ىف لباقلا اذه ىلاعت

 ةيناسنإلا ءازجألا ةلمج نم هنإ :لاقف ؟ اهيف ىلاعت هللا هقلخي

 ةينابر ةمارك هعزنو « هنم دبالو «ىناسنإلا قلخلل ةلمكت قلخف
 . تأرط
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 عالطا نييمدآلل نكي مل كلذك دك هيبن هللا قلخ ول : هريغ لاقو

 ةالصلا هيلع ليربج دي ىلع ىلاعت هللا هرهظأف ِةَِو هتقيقح ىلع
 . كَم رهاظلا لمكم مهل زرب امك هنطاب لامك اوققحتيل مالسلاو

 ةمكحلا : ةرمج ىبأ نب دمحم وبأ خيشلا لاق : ةثلاثلا ةدئافلا
 ةمكحو اناميإ هبلق ءىلتمي نأ ىلع ةردقلا عم كي هردص قش ىف
 قش هتيؤرب ىطعأ هنأل نيقيلا ةوق ىف ةدايزلا ِِلَو هردص قش ريغ نم
 « ةيداعلا فواخملا عيمج نم هعم نمأ ام كلذب هرثأت مدعو هردص
 هللا هفصو كلذلو . ًالاقمو ًالاح سانلا عجشأ كي ناك كلذلف

 . ©« ىغط امو رصبلا عاز ام » : ىلاعت هلوقب

 رجح نبا ظفاحلا لاق « هرركت ىف ةمكحلا ىف : ةعبارلا ةدئافلا
 نم لكلو : ةعبارلاو ةثلاثلاو ىلوألا ركذ نأ دعب ( ىلاعت هللا همحر )

 لمكأ ىلع أشنيل ةيلوفطلا نمز ئف تناك ىلوألاف . ةمكح ثالثلا

 هماركإ ىف ةدايز ثعبلا دنع مث « ناطيشلا نم ةمصعلا نم لاوحألا

 مث « ريهطتلا نم لاوحألا لمكأ ىف ىوق بلقب هيلإ ىقلي ام ىقلتل
 . ةاجانملل بهأتيل ءامسلا ىلإ جورعلا ةادرإ دنع عقو

 ةيناشلا ةرملا ةمكح نع تلئسو : تلق : ىماشلا ظفاحلا لاق

 : لاقي نأ لمتحيو : اهب ًامزاج ديحوتلا باتك ىف اهايإ هركذ عم
 ١ سدقو و هرهدص قش فيلكتلا نس نماث ىف زييمتلا ناك امل
 . ملعأ هللاو « لاجرلا ىلع باعي امم ءىشب سسبلتي ال ىتح.

 نوكت نأ لمتحيو : ( ئلاعت هللا همحر ) رجح نبا"ظفاحلا لاق .
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 ةرملا لوصحب غابسإلا ىف ةغلابملا عقتل لسغلا اذه ىف ةمكحلا

 . هلع هعرش ىه امك « ةثلاثلا

  هبلق لسغ امنإو : ( ىلاعت هللا همحر ) ةرمج ىبأ نبا لاقو

 وهو ًالوأ لسغ دقو « ريخلا نم هيف ىقلي امل ًالباقو ًاسدقم ناك دقو
 » كانه ىقلي امل اًبهأتو اًماظعإ ةقلعلا هنم تجرخأو « نسلا ريغص

 لثم « عضوم ريغ ىف كلذب ةمكحلا ترج دقو « جارعملا ىف ىنعي
 امنإ هقح ىف ءوضولا نأل « ًاضوتم كانه ناك نمل ةالصلل ءوضولا
 كلذلو « هتاجانمو ىلاعت هللا ىدي نيب فوقولل بهأتو ماظعإ وه

 دق ءازجإلا نأل « ىلوألاب غبسأ اذإ نيتنثلاو ةدحاولا ىلع ةدايزلا

 كلذكو « اًماظعإ : ثالثلا ىلإ غابسإلا دعب ام ىقبو « لصح

 . انه نطابلا لسغ

 ىوقت نم اهنإف هللا رئاعش مظعي نمو ١ : ىلاعت لاق دقو

 هتمأل ةراشإو « ليبقلا اذه نم ِةِْلَي هل لسغلا ناكف « بولقلا

 . لوقلاب هيلع مهل صن امك رئاعشلا ميظعتب لعفلاب

 لخادل نسح دق : ( ىلاعت هللا همحر ) ىنامعنلا ناهربلا لاقو
 . ةسدقملا ةرضحلا لخادب كنظ امف « لسغلا فيرشلا مرحلا

 تانئاكلا رهاظ وهو « كلملا ملاع نم فيرشلا مرحلا ناك املف

 تناك املو « تالماعملا ملاع ىف ندبلا رهاظب هل لسغلا طينأ

 طينأ « تانئاكلا نطاب وهو توكلملا ملاع نم ةفيرشلا ةرضحلا

 هيلع ضرعتل هب جرع دقو . تاقيقحلا ىف ندبلا نطابب لسغلا
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 ةالصلا نأش نمو « تاومسلا ةكئالمب ىلصيلو « ةالصلا

 . هِي انطابو اًرهاظ سدقف « روهطلا

 ءافص ىفو « ءايبنألا نم ًالقنتم اًرون هقلخ هللا نإ : تلق نإف
 نكت مل ىلوألا ةرملا نإ مث ) ىسحلا ريهطتلا نع ىنغي ام رونلا

 ءىش هيف ناك ةوبنلا دعب هنأ هيلع مزليو « نطابلا ريهطت ىف هيفاك
 « ىلوألا : تلق « ةيرشبلا ناردأ نع هزنم وهو « كلذ ىلإ جاتحي

 . نيقيلا قحل ةثلاثلاو « نيقيلا نيعل ةيناثلاو « نيقيلا ملعل

 هنوكل بهذلا صخو : ىليهسلا لاق : ةسماخلا ةدئافلا
 « بهذلا ظفل ىلإ ترظن نإو« هب دصق ىذلا ىنعملل اًبسانم

 هرهطيو سجرلا هنع بهذي نأ دارأ ىلاعت هللا نإو باهذلل قباطمف

 . هافصأو ءىش

 لضفأ هنأ مزمز ءامب لَك هبلق لسغ نم ذخؤي : ةسداسلا ةدئافلا

 لسغي مل امنإ : ةرمج ىبأ نبا لاق ىنيقلبلا مامإلا مزج هبو هايملا
 مث ةنجلا نم اهئام لصأ نوك نم مزمز ىف عمتجا امل ةنجلا ءامب

 . ضرألا ىف لكي هتكرب ءاقب كلذب ديرأف « ضرألا ىف رقتسا
 دقو لَك ليعامسإ هيتوأ نم لصأ مزمز ءام ناك امل : هريغ لاقو

 ةدلبلا بحاصو هبحاص وه راصو هدسجو هبلق هيلع امنو هيلع ىبر
 هيف املو « كلذك قودصملا قداصلا هدلو نوكي نأ بسان ةكرابملا
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 هيلإ ةيالولا تراص لق هنإف )2 هدعب كلذب هصاصتخا ىلإ ةراشإلا نم

 نامثعل تيبلا ةباجحو هدلو سابعلل ةياقسلا لعجف « ء حتفلا ىف

 . ةمايقلا موي ىلإ هبقَعو ةبيش ىبأ

 دربلاو 5 ءامب ِةيِكَدَك ردص لسغ ىف ةمكحلا : ةعباسلا ةدئافلا

 ىه ىتلا ةيبارتلا ءازجألاب ردكتلا مدعو ءافشلا نم اهيف ام عم ىه-

 هل وفصي تقولا نأ ىلإ ءاميإلا  رادكألا رصنعو ساجرألل لحم

 هردص جولث ىلإ ةراشإلاو هتنسو ءارغلا هتعيرشل قوريو « هتمألو
 ةدوربب ناذيإلاو « مهب رفظلاو هتادعأ ىلع رصنلاب ( هحارشنا ىأ )

 نع زواجتلاو مهل ةرفغملاب هتمأ ىلع ( هتنينأمط ىأ ) هبلق
 ظ . مهتائيس

 جلث نم هب رعشي امل جلثلاب هبلق لسغ امنإ : ةيحد نبا لاقو

 مهللا :  ةءارقلاو ريبكتلا نيب لوقي لَو ناك دقو « هبلق ىلإ نيقيلا
 ءامب هبلق لسغي نأ ىلاعت دارأو « دربلاو جلثلاب ىاياطخ نم ىنلسغا
 اًناميإو ةمكح ءىلتمم بهذ نم تسط ىف ةنجلا نم لمح
 ىلعو دهزأ ايندلا ىف نوكيف اهتوالح دجيو ةنجلا بيط هبلق فرعيل
 هيلع نولوقتي ءادعأ هل ناك هنألو .« صرحأ ةنجلا ىلإ قلخلا ةوعد

 ءوسو ردصلا قيض نم ةيرشبلا عبط هنع ىفني نأ ىلاعت هللا دارأف

 هقرافيو « ةعس هردص كلذ ثرويل هبلق لسغف « ءادعألا تالاقم

 . قيضلا

 « نولوقي امب كردص قيضي كنأ ملعن دقلو ١ : ىلاعت لاق امك
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 ترسك وأ هسأر جشوأ برض اذإ ثيحب راصف ةرم ريغ هبلق لسغف
 ال مهنإف ىموقل رفغا مهللا ١ : لوقي_دحأ موي ىف امك  هتيعابر
 . « نوملعي

 ملعلا اهنإ : ليقف « ةمكحلا ريسفت ىف فلتخا : ةنماثلا ةدئافلا
 « سفنلا بيذهتو ةريصبلا ذافن عم هللا ةفرعم ىلع لمتشملا

 زاح نم ميكحلاو « هدض نع فكلاو هب لمعلل قحلا قيقحتو
 . كلذ

 . ىهتنا : ةريثك لاوقأ نم انل افص ام اذه : ىوونلا مامإلا لاق

 « هلك كلذ ىلع لمتشم وهو « نآرقلا ىلع ةمكحلا قلطت دقو

 ةفرعملا ىلعو « طقف ملعلا ىلع قلطت دقو « كلذك ةوبنلا ىلعو
 . كلذ وحنو . طقف

 ءىشلا عضو اهنأ : اهيف ليق ام حصأ : رجح نبا ظفاحلا لاقو

 دق ىناشلا ريسفتلا ىلعو « ىلاعت هللا باتك ىف مهفلا وأ هلحم ىف
 دق لوألا ىلعو ء« دجوت ال دقو « ناميإلا نود ةمكحلا دجوت

 . ةمكحلا هيلع لدت ناميإلا نأل نامزالتي



 بيبحلا ةافوب عمس امل باطخلا نب رمع ةبطخ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 توم دعب عِش ( هنع هللا ىضر ) باطخلا نب رمع نأ ىور

 : لوقيو ىكبي ِدْكَو هللا لوسر

 سانلا بطختت عذج ناك دقل « هللا لوسر اي ىمأو تنأ ىبأب ١
 عذجلا نحف « مهعمستل اًربنم تذختا سانلا رثك املف « هيلع

 نينحلاب ىلوأ كتمأف . نكسف هيلع كدي تلعج ىتح كقارفل
 . مهتقراف امل كيلإ

 نأ هدنع كتليضف نم غلب دقل « هللا لوسر اي ىمأو تنأ ىبأب
 دقف لوسرلا عطي نم» : لجو زع لاقف « هتعاط كتعاط لعج

 . «هللا عاطأ

 نأ هدنع كتليضف نم غلب دقل . هللا لوسر اي ىمأو تنأ ىبأب

 هللا افع ١ : ىلاعت لاقف بنذلاب كربخي نأ لبق كنع وفعلاب كربخأ

 . « مهل تنذأ مل كنع

 كثعب نأ هدنع كتليضف نم غلب دقل هللا لوسر اي ىمأو تنأ ىبأب
 نم انذخأ ذإو » : لجو زع لاقف « مهلوأ ىف كركذو ءايبنألا رخآ

 . ةيآلا « . . . ميهاربإو حون نمو كنمو مهقاثيم نييبنلا
 لهأ نأ هدنع كتليضف نم غلب دقل « هللا لوسر اي ىمأو تنأ ىبأب
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 . نوبذعي اهقابطأ نيب مهو « كوعاطأ دق اونوكي نأ نودوي رانلا

 . « الوسرلا انعطأو هللا انعطأ انتيل اي» : نولوقي

 هاطعأ نارمع نب ىسوم ناك نئل « هللا لوسر اي ىمأو تنأ ىبأب
 نيح كعباصأ نم بجعأب اذامف « راهنألا هنم رجفتت اًرجح هللا

 ! . هلك اهنم ءاملا عبن

 هللا هاطعأ دواد نب ناميلس ناك نئل هللا لوسر اي ىمأو تنأ ىبأب

 نيح قاربلا نم بجعأب اذامف ؛ رهش اهحاورو رهش اهودُع حيرلا

 كتليل نم حبصلا تيلص مث « ةعباسلا ءامسلا ىلإ هيلع تيرس
 ] ! . لك حطنألاب

 هللا هاطعأ ميرم نب ىسيع ناك نئل « هللا لوسر اي ىمأو تنأ ىبأب
 كتملك نيح ةمومسملا ةاشلا نم بجعأب اذامف « ىتوملا ءايحإ

 . ةمومسم ىنإف ىنلكأت ال : عارذلا كل تلاقف « ةيوشم ىهو

 : لاقف هموق ىلع حون اعد دقل « هللا لوسر اي ىمأو تنأ ىبأب

 انيلع توعد ولو ؛ اَاّيد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال بر »

 ترسكو كهجو ىمدأو كرهظ ءىِطو دسقلف « انلك انكلهل اهلثمب

 ىموقل رفغا مهللا ١ : تلقف « اًريخ الإ لوقت نأ تيبأف كتيعابر
 ٠ ..« نوملعي ال مهنإف

 كينس ةلق ىف كعبتا دقل « هللا لوسر اي ىمأو تنأ ىبأب
55- 



 نمأ دقلو « هرمع لوطو هينس ةرثك ىف اًحون عبتي مل ام كرمعرصقو

 . ليلقلا الإ هعم نمأآ امو ريثكلا كب

 ام كل اًوفك الإ سلاجت مل ول « هللا لوسر اي ىمأو تنأ ىبأب
 ملولو َُق انيلإ تكحن ام كل وفك الإ حكنت مل ولو ٠ انتسلاج

 انيلإ تحكنو انتسلاج « هللاو » دقلف انتلكاو ام كل وفك الإ لكاؤت

 « كفلخ تفدرأو رامحلا تبكرو فوصلا تسبلو « انتلكاوو

 كنم اًعضاوت كعباصأ تقعلو « ضرألا ىلع كماعط تعضوو

 . ملسو كيلع هللا ىلص

 ىف جاحلا نباو « ىلازغلا مامإلا ةبطخلا هذه ركذ : تلق

 . ")2 دحأ ىلإ مهنم دحاو اهزعي ملو لخدملا

 وهو هلوطب بيرغ ثيدحلا اذه : ءايحإلا ثيداحأ جيرخت ىف ىقارعلا ظفاحلا لاق )١(

 هعباصأ نيب نم ءاملا عبن كلذكو هيلع قفتم عذجلا نينح ثيدحف ىرخأ هجوأ نم فورعم
 ثيدخو « حطبألاب حبصلا ةالص ركذ نود سنأ ثيدح نم هيلع قفتم ءارسالا ثيدحو هك
 2 هيلع قفتم هتيعابر ترسكو ههجو ىمد : ثيدحو « دواد وبأ هاور ةمومسملا ةاشلا مالك

 فوصلا سبل ثيدحو 2 ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا هاور خلا 0 ىموقل رفغا مهللا ثيدحو

 ثيدحو « هيلع قفتم هفلخ هفادرإو رامحلا هبوكر ثيدحو « لهس ثيدح نم ىسلايطلا هاور
 كو هللا لوسر لكأ ام : سنأ ثيدح ىف ىراخبلاو دهزلا ىف دمحأ هاور ضرألاب هماعط عضو
 . ”58 ص ١ ج ءايحإلا شماه رظنا . ملسم هاور هعباصأ هقعل ثيدحو 2 طق ناوخ ىلع

 همك



 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعم

 مكايند رومأب ملعأ متنأ
 ىديس مامإلا هخيش لأسي « زيربإلا ىف كرابملا نبا خيشلا لاق
 : غابدلا زيزعلا دبع

 ىف وه ىذلا  لخنلا ريبأت ثيدح نع ( هنع هللا ىضر ) هتلأس

 هيلع لاقف  لخنلا نوربؤي مهو مهيلع رم ثيح « ملسم حيحص
 . هللا لوسر اي حلصت اذهب : اولاقف ؟ اذه ام : مالسلاو ةالصلا
 اًصيش تءاجف « اهوربؤي ملف « تحلصل اولعفت مل ول : ِهِكلَي لاقف

 ام : لاق كلذ دعب مالسلاو ةالصلا هيلع اهآر املف « ةحلاص ريغ
 « اذكو اذك انل تلق هللا لوسر اي : اولاق ؟ اذكه رمتلا هذه لاب
 . مكايندب ملعأ متنأ : هلك لاقف

 «٠ تحلصل اولعفت مل ول : هلي هلوق : ( هنع هللا ىضر ) لاقف

 نم هدنع ام ىلع مالكلا اذه هنم جرخ دقو « قدص لوقو قح مالك

 مزجلا كلذو « قالطإلاب لعافلا وه ىلاعت هنأب « نيقيلاو مزجلا

 ةرشابم تانكمملا رئاس ىف ىلاعت هلعف نايرس ةدهاشم ىلع ىنبم

 الو ةرعش كرحتت الو ةرذ نكست ال هنإ ثيحب ببس الو ةطساو الب

 الإ بحاص ءىموي الو نيع فرطت الو قرع برضي الو بلق قفخي
 هدهاشبي رمأ اذهو . ةطساو ريغ نم ةرشابم هلعاف ىلاعت وهو

 بيغي الو ٠ تاسوسحملا رئاس نم هريغ دهاشي امك ٍةْيَو ىبنلا
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 هبلق ماني ال كك هنأل مانملا ىف الو ةظقيلا ىف ال هرظن نع كلذ

 ةدهاشملا هذه بحاص نأ كشالو ( ةدهاشملا هذه هيف ىذلا)»

 دوهشلا ىلإ بيغلاب ناميإلا نع ىقرتيو « هرظن نم بابسألا حيطت
 امو مكقلخ هللاو » : ىلاعتو كرابت هلوق ىف هدنعف نايعلاو

 « ةدهاشملا هذه بساني نيقيو بيغت ال ةمئاد ةدهاشم «(نولمعت

 ىلإ لعفلا ةبسن لابلاب هعم رطخي ال اًمزج ةيآلا ىنعمب مزجي نأ وهو

 نأ كشالو . ةلمن سأر ردق رطاخلا اذه ناك ولو « ىلاعت هريغ

 هب لعفنتو دئاوعلا هب قرخت ةفصلا هذه ىلع نوكي ىذلا مزجلا

 « ةطساو الو ببس هعم ىقبي ال ىذلا ىلاعت هللا رس وهو « ءايشألا

 ىلإ لعفلا ةبسنو بابسألا طوقس ىلإ راشأ اذإ ماقملا اذه بحاصف

 ناميإلا بحاص امأو . اقدص همالكو اًقح هلوق ناك « بابرألا بر

 « نولمعت امو مكقلخ هللاو » : ىلاعت هلوق ىف هدنع سيلف بيغلاب
 الو هذي ىلع ترهظ نم ىلإ لاعفألا ةبسن دهاشي امنإ لب ةدهاشم

 ىذلا ناميإلاب ىلاعت هيلإ لعفلا ةبسنو . ةّيآلا ىنعم ىلإ هبذجي
 وهو ء هبر نم امهدحأ : نايذاج هدنعف « هل ىلاعت هللا هبهو

 وهو «هعبط نم امهيناثو « قحلا ىلإ هب ذجي ىذلا ناميإلا
 نيذه نيب وهف « لطابلا ىلإ هبذجي ىذلا ريغلا نم لعفلا ةدهاشم

 هدجتف « ىناميإلا بذاجلا ىوقي ةرات نكل « اًمئاد نيرمألا

 بذاجلا ىوقي ةراتو « نيتعاسو ةعاس ةقباسلا ةيآلا ىنعم رضحتسي

 0 نيمويلاو مويلا اهانعم نع لفغي هدجتف ىعبطلا
 هكا



 عقي مل اذهلف « ةداعلل قراخلا نيقيلا ىفتني ةلفغلا تاقوأ ىفو

 مهتاف ( مهنع هللا ىضر ) ةباحصلا زآل ِةَِك ىبنلا هيلإ راشأ ام

 همالك جرخ هبْسَحِبو كو هنطاب هيلع لمتشا ىذلا قراخلا نيقيلا

 ركذ ام عوقو مدع ىف ةلعلا ِةِكَي ملع املو « قدصلا هلوقو قحلا

 : ( مهنع هللا ىضر ) مهقوط ىف سيل ةلعلا كلت لاوز نأ ملعو

 . « مكايندب ملعأ متنأ» : لاقو ؛ مهتلاح ىلع مهاقبأ

 رظناف : تلق « مالكلا اذه دعب ( هللا همحر ) كرابملا نبا لاق

 باتك ىف اروطسم هتيأر وأ باوجلا اذه لثم تعمس له هللا كقفو
 . 27 ؟لوصألا ءاملع نم لوحفلا ىلع ثيدحلا لاكشإ عم

 ام بسحب كلذ مهل لاق لَك ىبنلا نأ : زيربإلا بحاص مالك نم مهفي ام ةصالخ )١(

 ىلاعت هنأب نينقومو نيلكوتم ىأ) اولعفت مل ول ىنعملا نوكيف هللا ىلع لكوتلاو نيقيلا نم هدنع
 « تحلصل ( ءايشألا ىف هناحبس هلعف نايرسل مكتدهاشم ماقم ىف ءىش لكل لعافلا وه

 نوئشب ملعأ متنأ : لاقو مهب ةمحر مهكرت ةلاحلا هذه نوقيطي ال مهنأ لَك مهنم ملع املف

 : هلوق امأو « كلذ ريغ ِدِكَك هاشاحف قدصلاو قحلا جرخم جرخ هلي همالك نوكيف « مكايند

 ةلزنمب وهو هباحصأو كي ىبنلا نيب هيف هلضافم ال ليضفت لعفأ اذهف مكايند نوئشب ملعأ متنأ
 ىف لاقي ام نسحأ اذهو « مهيلع ةقشم كلذ ىف نوكي ال ىتح مهيلإ ايندلا رومأب ملعلا كرت

 امو :  هبر هفصو امك ِِكي وهف هلاعفأو هلاوقأ ىف بذكلا نع كي ىبنلل ًاهيزنت ثيدحلا اذه
 . ملعأ هللاو 2« ىحوي ىحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني
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 (0) [ ىبنلا رجح ىف ااولاب نيذلا ددع ] ةدئاف

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 : لاقف « مهضعب اهمظن ةيبص ِةَِكَي ىبنلا رجح ىف لاب

 اولاب ريبزلا نبا « نيسح نسح لافطأ ىبنلا رجح ىف لاب دق
 ماتخلا ىف ءاج « سيق مأ نبو ماشه نب ناميلس اذك

 ( ةساجنلا باب - لضفلا ىذ هبهوم .ه1١)

 ( ؟ ىبنلا وهسي لهو ؟ وهسلل ِةِكَي لوسرلا دجس مك ) ةدئاف

 رممقلا لثم تتأاّئمخ هوهسل ىبنلا كدسسحس

 رهزلا قاف سماخو عوكرلا ددع ىف كش لق

 ررغلا ىه ثالثلااذك نيتنثا نم مالسلا ىتأو

 رس خجلا ىتأ نيتعكر نم اًمئاق دهشتلا كرت

 ( ٠١ ص /7 ج بيطخلا ىلع ىمريجب )

 مامتهالا نأ ًايعدم ةدئافلا اذهل ( هللا همركأ ) فلؤملا ركذ نيرصاعملا ضعب باع (1)
 ريغو هتمأل هتيبرتو َِِلكَي هداهج رومأ نم كلذ نم ىلوألا كانهو هيف ةدئاف ال رومألا هذه لثمب

 هوركذ الإ هراثآو لي ىبنلاب قلعتي امم ًائيش اوكرتي مل لضفلاو ملعلا لهأ نإ : هل لوقنو ٠ كلذ
 الجر نأ حيحصلا ثيدحلا ىفو « كلذب لصتي ماكحألا نم مكح كانه نوكي نأ لعل هونيبو
 د لاقف ةءارخلا ىتح ءىش لك مكين مكملع : ىسرافلا ناملسل لاق : دوهيلا نم
 . ها . هبلتف
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 ىبنلا وهسي لهو
 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 اهس فيك هللا لوسر نع ىلئاس اي

 ىهال لفاغ بلق لك نم وهسلاو

 اهسف هرس ءىش لك نع باغدق
 لل ميظعتلاف « هللا ىوسامع

 . ٠٠١ ص ١ ج بيطخلا ىلع ىمريجب .ها

 هايملا لضفأ

 عبتملا ىبنلا عباصأ نيب نم 2 عبن دق ءام هايملا لضفأو

 رهنألا هيلتف رصم لينف رثوكلاف مزمز ءام هيلي

 : نيهجول كلذو لضفأ لَك هفك ءام ناك امنإو

 ىلع اهلجأو اهلك تاقولخملا لضفأ كي لوسرلا نأ : لوألا

 نوكربتي اوناك اذلو « ةيلضفألا ىف هل عبات هنم جرخ ام لكف قالطإلا

 جرخي للف لوسرلا ناكو هبرب دهع ثيدح ءاملا اذه نأ : ىناثلا
 ( هبرب دهع ثيدح ءامب اًبحرم » : لوقيو رطملا لوزن دنع هسأر
 ءاملا جورخ ىفو « هايملا لضفأ ءاملا اذه نأ ىلع اوعمجأ دقو اذه

 : لوقي اذلو هل ةزجعم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هفك نم
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 رجح نم طابسألا ىقس ىسوم ناك نإ

 رجحلا ىف سيل ىنعم فكلا ىف نإف

 ةليل هراتخا ىلاعت هللا نألف رثوكلا ىلع مزمز ةيليضفأ ببس امأو

 . دلاولا ريرقت . ها

 ناسح لاق ثيح نم اهولخدا

 هلع لخد امل : لاق ( هنع هللا ىضر ) رمع نبا نع ىقهيبلا ىور

 ليخلا هوجو نمطلي ءاسنلا ىأر ( لومخدلا دارأ امل ىأ ) حتفلا ماع

 ركب ابأ اي : لاقو ( هنع هللا ىضر ) ركب ىبأ ىلإ تفتلاو مسبتف

 : هلوق هدشنأف ؟ ناسح لاق فيك

 ءادكاهدعوم عقنلا ريثث 2اهورت مل نإ انليخ انمدع
 ءاسنلا رّمُخلاب نهمطليو تاجرسم هنعألا نعزانت

 . ه . «(١ ناسح لاق ثيح نم اهولخدا » :: كك لاقف

 . ( نالحد ىنيز ديسلل ةيدمحملا راثألاو ةيوبنلا ةريسلا رظنا )

 كاك



 ةدئاف

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةءارق اوعمتسا نيذلا نجلا

 اوعمج اميف ىبنلا ةءارسق اوعمتسا نيذلا نجلا ددعو

 رصانو « رطاشو ءرمو 2. سح ركاذاي مهؤامسأ ةعبس مه

 بحنألا مامإلا حتفلا ىف هاكح بجنألا مث 2 سدوألاو « نادرو

 ةفيحصلا اوضقن نيذلا ةسمخلا

 اوضفر اًرمأو « ملظلا ةفيحص اوضقن ةارسلا نم ةسمخو

 ىرسللا ةعمزو معطم كاذك ىرماعلا ماشهو ريهز : مهو

 دكنألا ىقشلا لهج ىبأ ىزخم دسأ موق ىرتخبلا وبأ اذك

 -بعشلا مشاه ونب تلخدف « لتتلل كب ىبنلا اوملسي

 نمو اهوضقنو .ءافنا نوروكذملا مهو «شيرق ءالقع نم

 اهموضقن نيذلاو ةسمخ ةفيحصلا اوبتك نيذلا نأ بيجعلا

 -/ا751١ -



 ءادف ماركلل ناك نإ ةس مخلاب ةفيحصلا ةسمخ تيدف

 ءاسملاو مهلعف حبصلا دمح رييخ لعف ىلعاوتيب ةيتف

 (هخيش نع ىنابتلا ىبرعلا دمحم خيشلا نع ىدلاو نعه . )

 د16 د[ 116 216 د[ د16 31 د1 د16 د1 د
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 بيبحلا ىلع مالسلاو ةالصلا ىف ةديفم ةصالخ

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 نكامألا ) اهبيترتو اهميسقت عم نطاوملا هذه كلذ ىف تصخل

 : ( اهيف دو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلا بحتست ىتلا

 ةيؤر « اهنم جورخلاو اهلوخدو « اهتيؤرو ء دجاسملاب رورملا
 دجعسم ؛« مزتلملا «٠ رجحلا مالتسا « ةورملاو افصلا قوف « ةبعكلا

 ةيؤرو هعادوو هربق ةرايزو « ةرونملا ةنيدملا ةيؤر دنع . فيخلا

 دنعو « ةبادلا بوكرو رفسلاو « ردب لثم هفقاومو هنطاومو هراثآ
 . لزنملا لوخدو « قوسلا ىلإ جورخلا

 :تادايعلا

 « ضيحلاو ةبانجلا نم لسغلاو 2 مميتلاو ءوضولا نم غارفلا

 دنعو تونقلاو . دهشتلاو  ةماقإلا دنع . ( اهبقع ) ةالصلا ىفو

 ) ةعمجلا ةبطخو « نذؤملا ةباجإ دعبو ء هدعبو دجهتلل مايقلا

 غارفلا دنع  نيديعلا تاريبكت  نيفوسكلا  ءاقستسالا « نيديعلا

 لك  هظفحو  نآرقلا متخ  هرخآ  هطسو  ءاعدلا لوأ « ةيبلتلا نم

 : بنذلا نم ةبوتلا_ركذلل عمتجم

 : تاداعلا

 - لجرلا ردخ  موقلا قرفت  ناوخإلا ءاقل - سلجملا نم مايقلا

 رامحلا قيهن - لجفلا لكأ  ءىشلا ناسحتسا  نايسنلا - ساطعلا
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 نينط  مونلا:ةلق - موؤتلل ةبطخلا د ةيضولا ةباتك عيبلا حبذلا -

 لك حاتتفا  ءاطعإلا  ءاتفإلا_ثيدحلا ةءارق  ملعلا رشن  نذألا

 . 2 م0 8-2 .- : بئاصملا نم ةئراطلا لاوحألا

 ويلا تيملا اخد! ةلاجلا- بكل مهلا ةئادشلا - فلا

 07 : هما :ناَّممزألا

 2 ءانالعلا 2 نييثألا : . دحألا « تبسلا « اهتليل ٠ ةعمجلا موي

 0 . ًءاسمو احابص . ةفرع ةيشع « نابعش رهش

 أ ينام د م 1 اوي

 ( نيرظانلا ةهزن نم .ه ا ركذام لك )

 0 .ص عيدبلا لوقلا نمو ٠ ىنمايترماصخلم ىهتنا

 دا اا عا
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 هيبنل هللا باتع لوح

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 دبع ىديس هخيش لأسي زيربإلا ىف كرابملا نبا خيشلا لاق

 : غابدلا زيزعلا

 سانلا ىشختو » : ىلاعت هلوق نع ( هنع هللا ىضر ) هتلأس دقو

 نيفراعلا ديس وهو كك هيبن هللا بتاع فيك « هاشخت نأ قحأ هللاو
 ٠ ] ؟ نيلسرملاو ءايبنألا مامإو

 هيلع هنإ : لاقف « ىنعملا اذهب ( هنع هللا ىضر ) ىنباجأف
 اهكاسمإب هرمأو بنيز قالط ىف ديز هرواش امل مالسلاو ةالصلا

 اهنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ملعي ناكو « اهترشاعم ىف هللا ىوقتو

 .« باتعلاب هسفن ىلع عجر هرهظي ملو كلذ ىفخأو هيلإ ريصتس
 لعجو « هاشخت نأ قحأ هللاو سانلا ىشخت » : هرطاخ ىف لاقو

 هيلع هنطاب ىف ام هناحبس هللا رهظأف « نطابلا ىف اذهب هسفن بتاعي
 . هب ىحولا لزنأو مالسلاو ةالصلا

 بتكلا لمأتو هيلع هللا حتف نمو : (هنع هللا ىضر )لاق

 ىتلا ةلاحلا عبط رونو « ميدقلا مالكلا رون اهيف دجو « ةيوامسلا
 . هيلع ىحولا لوزن دنع ىبنلا اهيلع نوكي

 اوطاعت اذإ ( مهنع هللا ىضر ) حتفلا لهأو : هنع هللا ىضر لاق مث

 سيلو « لوزنلا بابسأ الإ مهل نكي مل « مهنيب اميف نآرقلا ريسفت
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 راونألاو لاوحألا لب « رهاظلا ملع ىف ىتلا لوزنلا بابسأ اهب دارملا

 ىف مهنم عمسيف « لوزنلا تقو ِةْلَي ىبنلا تاذ اهيلع نوكت ىتلا
 هنطاب ىف ىتلا روحبلا ىف نوضوخي مهنأل « فيكي ال ام كلذ

 تنذأ مل كنع هللا افع » : ىلاعت هلوق نع اًضيأ هتلأسو : لاق مث

 . « نيبذاكلا ملعتو اوقدص نيذلا كل نيبتي ىتح مهل

 : لاقف « ىنعملا اذه نم برقي امب ( هنع هللا ىضر ) ىنباجأف

 ليمجلا حفصلا حفصي نأو وفعي نأ ىلاعت هللا هرمأ ِةِكَي ىبنلا نإ

 ولو » : ىلاعت هل لاق ىتح اهب عفديو نسحأ ىه ىتلاب رشاعي نأو

 رفغتساو مهنع فعاف كلوح نم اوضفنال بلقلا ظيلغ اظف تنك
 هلاو هيلع هللا ىلص هتداع هذه تناكف « رمألا ىف مهرواشو مهل

 . قلخلا عم ملسو
 مهراذعأ اوركذو فلختلا ىف هونذأتساو قافنلا لهأ هءاج املف

 املو « هيف ىتلا ةمحرلل مهقافن ملعي وهو « فلختلا ىف مهل نذأ

 ريغ ىف اهيلع هضخو « نسحأ ىه ىتلاب ةرشاعملا نم هب هللا هرمأ
 ةيآ لوزنب هنطاب ىف ثدحت مث « رهاظلا كلسم مهعم كلس «ةيآام

 ىتلا ةمحرلل مهتحيضف رشابي نأ نم وه هعنم امنإو « مهحضفت
 نيبي هجو ىلع مهتحيضفب هنطاب ىف ثدحتف « هل هللا ةيصوو «هيف

 نإ» : ىلاعت هلوق لثم ِدِْكي هيف ىذلا ءايحلل « هنم ال هللا نم اهنوك
 («قحلا نم ىحتسي ال هللاو مكنم ىحتسيف ىبنلا ىذؤي ناك مكلذ
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 ةمهتلا نع دعبأ نوكتل هل باتعلا ةروص ىف ةّيآلا لزنت نأ بحأف

 عم قافنلاب لاغتشالا نع مهل رجنزأو ةحيصنلا ضحم ىف لخدأو
 « هقفاني نم ىلع هليكو وه ىلاعت هللا نإف « ىرخأ ةرم ِةْيِكَي ىبنلا
 ىفو ىتش حلاصم باتعلا اذه ةروص تنمضتف هجيجحو هميصخو

 ةمصاخملا ىف هبيبح نع بيبحلا بان امنإو باتع ال نطابلا
 . ريغال

 يِكَع ىبنلا نأ نظي نأ دحأل ىغبني الو : ( هنع هللا ىضر )لاق

 ىفخي فيكو نيرذتعملا نم بذاكلا نم قداصلا ملعي ال ناك

 نم قداصلا ملعي نامزلا اذه ىف هيلع حوتفملاو لَو كلذ هيلع

 اولان امنإ « نوعمجأ حتفلا لهأو « نامزلا كلذ ىف مهنم بذاكلا

 نأ قبس دقو ِةَِكَو هرون نم ةرعش رادقمب اوقسف هك هتبحمب اولان ام
 . ؟ لَك ىبنلا ملع ناك فيكف «فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا اذه

 ةيالا ىف ريرقتلا اذهو : تلق ( ىلاعت هللا همحر ) كرابملا نبا هلاق

 . نيرسفملا مالك لمأت نم دنع اهيف ليق ام نسحأ

 ةيانك «كنع هللا افع : ( هنعو انع هللا افع ) ىواضيبلا لاق دقو

 . هفداور نم وفعلا نإف نذإلا ىف ِةِكَي هبطخ نع

 لاقو «ىرشخمزلا هيف عبت : هتيشاح ىف ايركز مالسإلا خيش لاق
 ىردأ الو اًشحاف أطخ ةرابعلا هذه ىف ىرشخمزلا أطخأ : ىبيطلا

 وفعلا ميدقت ىهو تاراشإلا هذه لاثمأ ىف نأ هنع بهذ فيك
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 نأل : لاق امك وهو «هتمرح ريقوتو هريقوتو بطاخملا ميظعتب اًراعشإ
 « ميظعتلا ىلع هريدصت لدي لب «٠ بنذ مدقت ىضتقي ال كلذ لثم

 ىضرو ؟ ىرمأ ىف تعنص ام كنع هللا افع : همظعت نمل لوقت امك

 ؟ ىمالك نع كباوج ام كنع هللا

 ىنعي ) فنصملل ىغبني ناك ام » : ىنازاتفتلا لاق اذهلو

 عم هللا ىعار ام دعب ةعينشلا ةرابعلا هذهب ربعي نأ ( ىرشخمزلا

 ةبترملا ولع نع ءىبنملا نذإلا ركذو . وفعلا ميدقت هِي هللا لوسر
 دصقلا ناك نإو ماهفتسالا ةروص ىف مالكلا داريإ و « فرصتلا ةوقو

 كرت دنع لاقي دق «كنع هللا افع » مهلوق نأ ىلع راكنإلا ىلإ

 هللا افع : لثم «ميظعتلاو ليجبتلا ماقم ىف لب «لضفألاو «ىلوألا

 . ه . | ؟ ىرمأ ىف تعنص ام .كنع

 ةئيسلا ةرابعلا هذه ىف عبت : هتيشاح ىف ىطويسلا ظفاحلا لاقو

 ال نأ امإ نيرمأ نيب وه «فاصتنالا» بحاص لاق دقو ىرشخمزلا

 هنع هللا ىّنك نكل اًدارم نوكي وأ أطخأ دقف اًدارم ىنعملا اذه نوكي

 ىف اميسال « ىلاعت هللا بادآب بدأت الفأ ِةِي هردقل اًعفرو ًالالجإ
 :لاق مث ىنازاتفتلاو ىبيطلا مالك لقن مث ؟ كك ىفطصملا قح

 ةلزنمب « مالك حاتفتسا وه : ءافشلا ىف ضايع ىضاقلا لاقو

 ىلع اًدار عضوملا اذه ىف فلأ دقو « هللا كزعأو هللا كحلصأ
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 ( ىسلبانلا حلاص نب دمحم نب نسح : ردصلا» ىرشخمزلا

 مساقلا ىِبأل راصتنالا ىف رظانملا ةنجو رظانلا ةنج ١ هامس اًباتك

 نع عرولاو نيدلا لهأ ىهن « اهلاثمأو ةتكنلا هذهلو ِةَِي « رهاطلا
 ىكبسلا نيدلا ىقت كلذ ىف فلأ دقو هئارقإو فاشكلا ةعلاطم

 كلت ىف هرظناف «فاشكلا ءارقإ نع فافكنالا ببس » هامس اًباتك

 . ملعأ ىلاعت هللاو هتمرب هلقن دقف ةيشاحلا

 كب ىبنلل باتعلا تايآ لوح قيلعت

 ىلإ ىحوي مكلثم رشبانأ امنإ لقإل : ىلاعت هلوق ىف هتيرشبب نآرقلا حرص ِةْكَي ىبنلا :الوأ

 ىحوي رشب وهف ىحولاب هريغ نع ِةِكَي هتيرشب زايتما ظحالن انهو . ةيآلا *دحاو هلإ مكهلإ امنأ
 نم رمأ ىف دهتجا نإف « ىحولا ةرئاد نع هتالاح عيمج ىف جرخي ال ْهِكَي هنأ هررقن ىذلاو «هيلإ

 هيلإ ءاج ىحولا دارم ريغ ىلع  هتيرشب ةعيبطب كب هداهتجا ءاجو مكح هيف لزني مل رومألا
 هللا هرقأ ىحولا دارمل ًاقفاوم هِي هداهتجا ناك نإو « ىحولا لبق نم داشرإلاو هيجوتلاب رمألا

 . ىهلإلا ىحولا عم هتالاح عومجم ىن كي نوكيف هيلع
 ءاج اذإ هلعف وأ هلوق وأ هفرصت وأ ىحو اهيف لزني مل ةلأسم ىف ِْكَي ىبنلا مكح : ايناث -

 «هفلاخ صن كانه ناك اذإ الإ كلذ ىنأتي ال هنأل ًابنذ وأ ةيصعم اذه ىمسن الف هفالخب ىحولا
 .ِكَي هيلع روجأم وهف ىحولا دارم ىلإ | هدؤي مل ولو ضحملا هداهتجا امأ

 كب هتمصع ىفاني ال هيف هل ًابتاعم ىحولا ءاج مكح ىلإ هادأ ىذلا داهتجالا اذه : اغلا
 لوسرو ىبنل اشاحو هيلي هماقم هنع هزنتي كلذف ةيصعملا وأ بنذلا وه اهيفاني ىذلا امنإو

 نع قطني امو# : كلذ نم هأرب هناحبس هللاف ةيصعم وأ بنذ ىف عقي نأ هناحبس هللا هافطصا
 نأ نكمي ال ةلأسم وأ مكح ىف كي ىبنلا قطني نأ ةعاسف 4 ىحوي ىحو الإ وه نإ ىوهلا

 . ادبأ ىوهلا نع قطني ال ِكَي وهف هسفن ىف ىوه نع هقطن نوكي
 باتعلاب وأ ةيآلا «كنع هللا افع» : ىلاعت هلوق ىف وفعلا ظفلب نول نولدتسي نيذلا :ًاعبار

 نكمي كلذ نأل انركذ امل لطاب مهلالدتسا ةيصعملا وأ ةفلاخملا دوجو ىلع ًامومع هتايآ ىف
 هل باطخلا نأ وأ هب ةيانعلا لامك ىلع وأ كي ىبنلل داشرإلا ىف ةغلابملا ىلع لمحي نأ

 -لوقي لك اهيبن صخش ىف اهيبريو اهدشريو ةمألا بطاخي هناحبس هللاف كي هتمأ دوصقملاو
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 هلاق ام اذه دكؤيو «ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف مكل ناك دسقل» : ىنعملا اذه ًانيبم ىلاعت -
 «. . .ىبنلا ىلع هللا بات دقل» : ىلاعت هلوق ريسفت دننع ريدقلا حتف ىف ىناكوشلا ةمالعلا
 دابعلا لك نأل هلوأ هنم تعقو نمم بنذلا قبسي نأ ةبوتلا مزال نم سيلو ....» :ةيآلا

 . (رافغتسالاو ةبوتلا ىلإ جاتحم
 ىف امك قيلألاو ىلوألا وه ام كرت هنأ باب نم (ِكَي) ىبنلا ىلع ىلاعت هنم ةبوتلا نوكت دقو

 ضيرعتلا لجأل كي ىبنلا ركذ نوكي نأ زوجيو «مهل تنذأ مل كنع هللا افع» : ىلاعت هلوق

 هال /؟ ج ريدقلا حتف] .ه | «اهنم هوسب ال دق اًمع اوبوتيو بونذلا اوبنتجي نأب نيبنذملل
 . [ثيدحلا رادط

 قاس نأ دعب ؛رخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل» : ىلاعت هلوق هريسفت يف لاقو

 هقح ىف ًابنذ ىٌّمسو ىلوألا وه ام كرت ةلاسرلا دعب بنذلاب دارملا نوكيو : ملعلا لهأ لاوقأ

 . 54 / © ج هاا . هريغ قح ىف ًابنذ نكي مل نإو هردق ةلالجل كي
 . باتعلا تايا ىف ةمكحلا :اسماخ

 ىلع ىفخت ال ةمكحو يزغم باتعلا تايآل نأب ىنتيلزلا دوعسم دمحم خيشلا ىلإ بتك
 : نيئيش ىف رهظي اذهو .فيصحلا بيبللا

 قطني ام نأو نآرقلا هيلع لزنملا ٍةَِي ىبنلا اذه قدص ىلع ليلد ربكأ باتعلا بولسأ ١

 بطاخي نأ حمس امل  نولطبملا معزي امك كي ىبنلا دنع نم نآرقلا ناك ولف هللا دنع نم هب
 . بولسألا اذه لثمب

 دحأل نكي مل ام لئاضفلا نم هاطعأو هتناكمو هردق ىلعأو ِِكي هيبن ةلزنم هللا عفر دقل - ١

 هيلع) مير نب حيسملا ىف ىراصنلا هتلاق ام اهلوسر ىف لوقتو ةمألا لضتال ىتحو هاوس
 ةيدوبعلا ىنعمل ًاراهظإو كي مظعألا لوسرلا ةيرشبل ًاديكأت ىنآرقلا بولسألا اذه ناك (مالسلا

 ىف عوقولا نم اهعنميو ولغلا نم اهمصعي ةمألل ًاينمأ ًامامص كلذ نوكيف «ىلاعتو هناحبس هلل
 . لالضلا ىواهم

 ال ام ىنعملا ديعبو ليوأتلا بورض نم باتعلا تايآ ءاملعلا ضعب لّمح :ًاسداس
 ىفاني هيف هل ًابتاعم ىحولا ءاج رمأ ىف كي هداهتجا نأ اونظ مهنأ كلذو ظفللا ةحارص هلمحتت
 . ملعأ هللاو ءكلذ نع انملكت دقو كي هتمصع
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 ىبنلا ةزجعم ةقيقح
 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 غابدلا زيزعلا دبع ىديس تعمس : كرابملا نب دمحأ خيشلا لاق

 ام ىطعأ دقو الإ ىبن نم ام » : ثيدح ىف لوقي ( هنع هللا ىضر )

 نإ 20 «ىلتي اًيحو الإ هتيتوأ ىذلا ناك امو « رشبلا هيلع نمآ هلثم
 مهتاوذ سنج نم تناك مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا تازجعم

 عم ىبرتي ام اهنمو « ربكلا دعب مهل بهو ام اهنمف ءاهب قلعتي امو
 . ربكلا لاح مهيلع رهظت نأ ىلإ مهرغص لاح ىف مهتاوذ

 هتدهاشمو هرون نمو « هناحبس قحلا نم تناك ٌةِْكَي انيبن ةزجعمو

 هنإ ىتح اًرسو اًحورو اًسفنو ًالقعو اًناذ ِةكك هلوقل كلذو «هتملاكمو
 مل مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا عيمجل كك هتدهاشم تيطعأ ول

 ىنعي «ىلتي اًيحو الإ هتيتوأ ىذلا ناك امو : لاق كلذلف ءاهوقيطي

 مهتازجعم تناك ولو « مهتازجعم سنج نم تسيل هتزجعم نأ
 اهببسبو اهيلع نمؤي هنأ ثيحب ردقلا ةماخضو ةماخفلا نم تغلب
 قحلا نم اهنأل . هلك كلذ قوف ِةِكَي هتازجعمو « رشبلا عيمج

 ديازت املك كلمب ًالثم ( هنع هللا ىضر ) برض مث «هنم ال هناحبس

 ءايبنألا نم ام » : ىراخبلا ظفلو «٠ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ملسمو ىراخبلا هاور )١(

 نأ وجرأف ىلإ هللا هاحوأ ًايحو هتيتوأ ىذلا ناك امنإو رشبلا هيلع نمآ هلثم ام ىطعأ الإ ىبن

 . « ةمايقلا موي ًاعبات مهرثكأ نوكأ
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 ةجاح دحاو لك عم لسريو « هيف ىبري عضوم ىلإ هلسرأ دلو هل

 هل ديازت نأ ىلإ كلملا دلو هنأ فرعيو اهب ملعيل هتوقاي لثم ةسيفن
 « هرومأ عيمج ىلوتيو « هسفنب هيبري وه لعجو « هدنع هكرتف دلو
 نايرس لامكو «ةفرعملا لامك نم دلولا اذهل لصحي ام فيكي الف
 امب كلملا رس نم هتوخإ ىف لصح ام ساقي الو « هيف هيبأ رس
 ةباحصلا ضعب ناك دقو : ( هنع هللا ىضر ) لاق .ادبأ هيف لصح

 مهيلع ءايبنألا تازجعم ضعب لَو ىبنلا ىلع رهظي نأ ىنمتي
 هب هصخ ام ىريو ٍةكَو ىبنلا كلذ ىلإ تفتليف مالسلاو ةالصلا

 . ميظع ءايح هكرديف « ميركلا ىلوملا

 عيمج نم كلملا هنكم ىذلاب ًالثم ( هنع هللا ىضر ) برض مث

 هباحصأ ضعب لعجو « ءاش فيك فرصتي هيف هدي قلطأو هكلم

 . اهيف فرصتي ةيرق هل ىنمتي

 ىبنلا تادهاشم عونت

 | (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 غابدلا زيزعلا دبع هخيش نع كرابملا نب دمحأ خيشلا لاقو
 : ( هنع هللا ىضر )

 امدجأ ال هللاو» : كي هلوق نع ( هنع هللا ىضر ) هتلأسو

 نييرعشألا بطاخي « هيلع مكلمحأ ام ىدنع الو « هيلع مكلمحأ

 « قحلا الإ لوقي ال ِةِْكَي ىبنلاو « كلذ دعب مالسلا هيلع مهلمح مث
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 ملكتي ال ٍةَِك يبنلا : هنع هللا ىضر لاقف . قدصلاب الإ ملكتي الو

 بسح ىلع جرخي ٌةْلَك همالكو «قحلاب الإ لوقي الو قدصلاب الإ
 ةيلعلا تاذلا ةدهاشم ىف ةرات نوكي ٌةِْكَو وهو «هتدهاشمو هنطاب

 اهلثامي الو قاطت الو فيكت ال « ةميظع ةذل ةدهاشملا هذه ىفو

 ةدهاشم ىف نوكي ةراتو «ةنجلا لهأ ةذل ىهو « ايندلا ىف ءىش

 جاعزناو فوخ ةدهاشملا هذه ىفو ءاهرهق ناطلسو اهتوقو تاذلا

 نيتدهاشملا نيتاه ىفو « رهقلا ناطلسو ةوقلا ةدهاشم ببسب

 ءىش قبس دقو» ءادحأ مهنم دهاشي الو «قلخلا نع اًبئاغ نوكي

 . هعجارف « ليربج ٌىلع ىفخ ام١ : «ثيدح ىف اذه نم
 ةوقلا دهاشيف تانكمملا عم تاذلا ةوق ةدهاشم ىف نوكي ةراتو

 نع ةيلعلا تاذلا بيغت ةدهاشملا هذه ىفو تانكمملا ىف ةيراس

 لاثتما لصحي ةثلاثلا ةدهاشملا هذه ىفو . اهلاعفأ ىقبتو « نطابلا

 قطني ام عيمجف «قحلا ىلإ مهلاصيإو «قلخلا ميلعتو « عئارشلا
 ةراتو ىلوألا ىلع نوكي ةراتف تادهاشملا هذه ودعي ال هِي ىبنلا هب

 ىلع جرخ روكذملا ثيدحلاو «ةثلاثلا ىلع ةراتو ةيناثلا ىلع

 تاذلا ةدهاشم ىف اًبئاغ ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف «ةيناثلا

 :هلاولاق املف . هريغ نع الضف هسفن نع بئاغ وهو ءاهتوقو
 هللاو : مهل لاق ةدهاشملا هذه ىف هوفداصو انلمحا : هللا لوسر اي

 . قح مالك وهو «خلا . . . هيلع مكلمحأ ام دجأ ال

 هل لبإلا ءىجم كلذ فداصو تانئاكلا ةدهاشم ىلإ عجر املف
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 مايقلاو رماوألا عابتا نم هيضقت امو ةدهاشملا هذه مكح ىلع ىرج

 :اولاقف مهاطعأف اوعدف ؟ نويرعشألا نيأ :لاقف «قلخلا قحب

 امب ٍةلِكَي مهباجأف انتيطعأ دقو انيطعت ال نأ تفلح كانإ هللا لوسراي

 ىتلا) ةدهاشملا كلت هيضتقت ام ىلع ناك ًالوأ هفلح نأ ىضتقي
 ىأ) مكلمح هللا نكلو مكتلمح انأ ام :لاقف (ذئنيح اهيلع ناك

 اذهو هيلع مكلمحأ ام ىدنع الو مكلمحأ ال ىنأ ىلع تفلح ىنإ

 هنوك نع هرابخإ وهف ءانأ ال هللا وه مكل لماحلا نإف ( نئاكلا وه

 نع رك ملف : تلقف «قدصلاب الإ ملكت الو «قحلا الإ لاقام
 نيمي ىلع فلحأ ال ىنإ :لاق ثيح ؟ ذئنيح مالسلا هيلع هنيمي

 «ريخ وه ىذلا تيتأو ىنيمي نع ترفك الإ اهنم اًريخ اهريغ ىرأف
 هذه ىف هنيمي نع دك ىبنلا رفكي مل :(هنع هللا ىضر) لاقف

 سيسأتو مالك ءادتبا وه امنإ ثيدحلا ىف دعب هركذ ىذلاو .ةصقلا

 هذه ىف ريفكت كي هنم ردصي ملو «ةيعرش ةدعاق ءاطعإو ءمكح

 . اًسأر ةصقلا

 ىرصبلا نسحلاك لوحفلا نم رباكألا بهذ اذه ىلإو : تلق

 . هريغو

 .!! ميظعلا خيشلا اذه نافرع حصأ ام هللف



 نيقسيو ىنعمطي ىبر دنع تيبأ

 ىديس هخيش لأسي وهو زيربإلا ىف كرابملا نب دمحأ خيشلا لاق
 تيبأ» : ثيدح نع ( هنع هللا ىضر ) هتلأسو : غابدلا زيزعلا دبع
 . 29 («نيقيسيو ىنمعطي ىبر دنع

 ماعطإلاو «ةيعملا اهب دارملا ةيدنعلاا ( هنع هللا ىضر ) لاقف

 ةيبارتلا تاذلا لهو : تلقف دلك هيبنل هللا ةيوقت امهب دارملا ىقسلاو

 ىضر) لاقف ؟ ءاذغ ىلإ هعم جاتحت الف «راونألا قوذ اهيف ىفكي
 نم ىبن ىلإ دمع الجر نأ انرّدق ولو ءاهيف كلذ ىفكي ال : ( هنعهللا

 هذهل دبالف «ىبنلا كلذ تامل بارشلاو ماعطلا نم هعنمف ءايبنألا

 ءايبنألا ىرت اذهلو «بارتلا نع ةئشانلا ةيذغألا نم ةيبارتلا تاذلا

 هللاو نوعبشيو نوعوجيو نوبرشيو نولكأي مالسلاو ةالصلا مهيلع
 . ملعأ

 بهذ امك اليل ِةْلكَو دلو له : ( هنع ىلاعت هللا ىضر ) هتلأسو

 ةمطاف همأ نع صاعلا ىبأ نب نامثع ثيدحب اولدتساو هفئاط هيلإ

 تيأرف ِةِللَي ىبنلا ةدالو تدهش :تلاق اهنأ ةيفقثلا هللا دبع تنب

 ىتح «وندت موجنلا تيأرو ءارون ًالتما دق (عضو نيح) تيبلا

 ءاورو ء سنأ نع ملسمو ىراخبلا نم هيلع قفتم وهو ء دمحأو ىراخبلا هاور(1)
 تسل ىنإ » ظفلب ةشئاع نعو ةريره ىبأ نعو ء ديعس ىبأ نعو ؛ رمع نبا نع ىراخبلا

 . « نيقسيو ىنمعطي ىبر دنع تيبأ ىنإ « مكلثم
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 هل اولدتساو هوححصو ء«هريغو ىقهيبلا هاور «ىلع عقتس اهنأ تنئنظ

 نإو ءرخا ثيدح ىف امك رجفلا ديعب نكل «هريغو ملسم ثيدحب
 اوباجأو بقانملاو لئاضفلا ىف هب لمعي فيعضلا نأل اًميعض ناك
 لدي الف « رجفلا دعب رهظت موجنلا نأب قباسلا ثيدحلا نع

 هللا ىضر) لاقف «ٌاليل رجفلا لبق هتدالو ىلع قباسلا ثيدحلا
 سفنو عقاولا ىف ىذلا : (ةميركلا هتاذ رارسأب ىندمأو (هنع ىلاعت

 رجفلا لبق) ليللا رخآ ىف دلو مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : رمألا

 نيب ىتلا ةدملاو ءرجفلا عولط ىلإ همأ صالخ رخأتو (ةدمب
 ةعاس ىه اهنم صالخلا لاصفناو همأ نطب نم لَو هلاصفنا
 ترعشأو اهرمأ تمّحفو ثيداحألا اهب تدرو «ليللا ىف ةباجتسالا

 . ةمايقلا موي ىلإ اهمكح دادتماو اهميظعتب
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 ةيوبنلا صئاصخلا ىف ةديفم ةصالخ

 بتكلا نم اًريثك اهيف اوفلأو ةيوبنلا صئاصخلاب ءاملعلا ىنتعا
 هصخل دقو «ىطويسلا ظفاحلل «ىربكلا صئاصخلا» اهرهشأو

 عم رردلا هذه هنم طقتلن نحنو «ةزجوم ةلاسر ىف ىطويسلا

 ءماسقأ ةينامث ىف رصحنت صئاصخلا هذه ةلمجو «بيذهتلا

 . ةمدقملا هذه دعب اهركذنس

 ملاعلا اذه ىف ةعقاولا صئاصخلاو تاماركلا عيمج نأ ملعا

 نإو «ةلاصألا مكحب كي دمحم انيبنل ايندلا ىلاعت هللا قلخ ذنم

 هل ثرإلا ىف ةيعبتلا مكحب كلذف «قلخلا صاوخل اهنم ءىش عقو

 دحأل ىغبني ال ِةْلَك هللا لوسر ميظعت ىلإ لام ام لك نأ ملعا مث هي

 «بدأ ءوس كلذ نإف «هيف صاخ ليلدب ةبلاطملا الو ؛هيف ثحبلا

 امو «جرح الو حدملا ليبس ىلع ْةْلَك هللا لوسر ىف تئش ام لقف

 ' ىلع لكي هماقم ولع ىلع اًهيبنت الإ صئاصخلا هذه ءاملعلا طبض
 . هل سيل ام ىعّدي نأ هريغل ةنايصو «() هتمأ ىلع عقاولا ريجحتلا

 ىضر ) رمع مّهَف ( هنع ىلاعت هللا ىضر ) ركب ابأ ًةرم لجر بس دقو
 : ( هنع ىلاعت هللا ىضر ) ركب وبأ لاقف ءهقنع برضي نأ (هنع هللا

 . هتمأ نم كك هللا لوسر دعب دحأل نكت مل اهنإ

 دودحلا هذه نع هجرخأ ام صئاصخلا نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىطعأف قييضتلاو ديدحتلا وه ريجحتلا (1)
 . مهل نكت مل ايازمب هصخو مهيلع مرح ام ضعب هل حابأ ثيح هتناكم عافتراو هتلزنم ولع ىلع اًهيبنت دويقلاو
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 صئاصخلا اومسق دق (مهنع ىلاعت هللا ىضر ) ءاملعلا نأ ملعاو

 ءاًحلاص اًفرط اهنم مسق لك نم ركذنلف , 2) ماسقأ ةينامث ىلإ

 . قيفوتلا هللابو لوقنف

 صئاصخلا نأ ىلإ ححصت نأ بجي ميهافم هباتك ىف [هللا همركأ] فلؤملا راشأ )١(

 ذإ ءاملعلا نيب هيف فلتخم وه ام اهنمو حصي مل ام اهنمو هدنس حص ام اهنم ًادج ةريثك ةيوبنلا

 نيب رئاد اهيف مالكلاو ةيفالخ لئاسم ىهف كلذ فالخ نورخآلا ىريو حيحص هنأ مهضعب ىري

 ححصت نأ بجي ميهافم] ه1 . نالطبلاو ةحصلاو أطخلاو باوصلا نيب ب ميدق نم ءاملعلا

 . [ةعبارلا ط 1894 ص

 ضعب نم هدروأ اميف فلؤملا ىلع ضارتعا نم راثي دق ام ىلإ هيبنتلا ليبق نم اذه تركذ
 ىف عبتا فلؤملا نإف ءاهتحصو اهتوبث ركنأ نم مهنمو ءاملعلا اهيف فلتخا ىتلا صئاصخلا

 لزي ملو» : هلوقب كلذ حضوو صئاصخلا هذه لقن ىف مهحماستو ءاملعلا ةقيرط كلذ

 لئاضف ىف ةلخاد اهنأ ىلع اهيلإ نورظنيو ةيوبنلا صئاصخلا لقن ىف نوحماستي ءاملعلا

 ولو . . . . اهيف ةمألل ةوسأ ال هللا لوسرب ةصاخ ىه ذإ  مارحلاو لالحلاب قلعتت الو لامعألا

 كي ىلا ةريس نم ءىش ركذ نكمأ امل هيلع حلطصملا ينعملاب حيحصلا كلذ ىف انطرتشا

 نع ذخأ امو ليسارملاو تاعوطقملاب ةءولمم ظافحلا بتك دجت كنأ عم اهدعبو ةثعبلا لبق
 ولو «ماقملا اذه يف هركذ زوجي امم كلذ نأل ِِكي هللا لوسر صئاصخ ىف مههابشأو ناهكلا

 فقوت ولو صئاصخلا ركذ ىف بئارغلاو بئاجعلا نم ًاريثك اندجول فلسلا بتك ىلإ انعجر
 فرصتب .ه١ا «ريسي رزن الإ كلذ نم هلافص امل اهدنس ةحص ىلع اهلوبق ىف ثحابلا

 ١5١[. 2189 ص ححصت نأ بجي ميهافم]

 نم ءىشب انلوانتو صئاصخلا هذه تبثت ىتلا صوصنلا ىلإ ناكمإلا ردقب انرشأ دقو اذهو

 . ملعأ او كلذب دصقي م انحضو مالكل اهلوح راثب دق ىلا روألاقيلعتلا
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 لوالا مسقلا
 ايندلا ىف هتاذ ىف هب صتخا اميف

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ناكو « هتوبن ميدقتبو ءاقلخت نييبنلا لوأ هنأب ٍةِكَي هللا لوسر صخ

 لوأ هنأو هيلع قائيملا ذخأ ميدقتبو «نيطلاو ءاملا نيب مداو اًيبن
 عيمجو مدا قلخو ءمكبرب تسلا :موي (ىلب» :لاق نم

 «شرعلا ىلع فيرشلا همسا ةباتكو . 2" ِةِكَي هلجأل تاقولخملا

 ركذو «توكلملا ىفام رئاسو ءاهيف امو نانجلاو «ءامس لكو

 مدآ دهع ىف ناذألا ىف همسا ركذو «ةعاس لك ىف هل ةكتالملا

 نمف مدآ ] نييبنلا ىلع قاثيملا ذخأو «ىلعألا توكلملا ىفو
 )2 ةقباسلا بتكلا ىف هب ريشبتلاو «هورصنيو هب اونمؤي نأ [هدعب

 نم سيلبإ بجحو «هتمأو هئافلخو هباحصأ تعنو «ءاهيف هتعنو

 ءازإب هرهظب ةوبنلا متاخ لعجو «هرذص قشو .هدلومل تاومسلا

 ىف متاخلا ناك ءايبنألا رئاسو «ناطيشلا لخدي ثيح هبلق

 . ىلاعت هللا مسا نم همسا قاقتشابو «مسا فلأ هل نأبو «مهنيمي

 . (دمحأ» ىمس هنأبو اًمسا نيعبس وحنب هللا ءامسأ نم ىمس هنأبو

 ملعلا لهأ نم ريثك اهركذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هصئاصخ ةلمج نم ةيصوصخ هذه )١(

 )١189( ةيثيدحلا ىواتفلا ىف ىمتيهلا رجح نباو 7١54( / ” ) صئاصخلا ىف ىطويسلا ظفاحلاك

 -نم ةلمجب كلذ ىلع اولدتساو «مهريغو (17 / )١ ةيندللا بهاوملا ىف ىناقرزلاو ىنالطسقلاو
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 نبا نع هيواتف ىف ىنيقلبلاو ىكبسلا هرقأو هححصو مكاحلا هجرخأ ام اهنم ثيداحألا -

 نأ كتمأ نم هكردأ نم رمو دمحمب نما ىسيع ىلإ هللا ىحوأ » : لاق (امهنع هللا ىضر) سابع
 ءاملا ىلع شرعلا تقلخ دقلو رانلا الو ةنجلا الو مدآ تقلخ ام دمحم الولف هب اونمؤي
 / ؟ هصيخلتو كردتسملا ) « نكسف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال هيلع تبتكف برطضاف

 .( */١0 ماقسلا ءافشو ١

 ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم انديسل ميركتلا نم ديزم ىلع لدي هريغو ثيدحلا اذهف

 هذهل هركذ دنع فلؤملا ةليضف ىلع عينشتلاو ضارشعالا ةراثال وعدي ام كانه سيلو

 ملعلا لهأ نم هوقبس نم جهن ىلع راس امنإو هسفن نم اهب تأي مل هنإف ةيصوصخلا
 . ءالضفلا

 مدآ فرتقا امل » : ثيدح )١ / 4١( ةياهنلاو ةيادبلا ىف ركذي ريثك نبا ظفاحلا وه اذهو

 لاق» : هلوق ىوس ءىشب هبقعتي ملو « كتقلخ ام دمحم الولو » هيفو « ... ةكيطخلا

 ثيدحلاو ها« فيعض وهو هجولا اذه نم ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع هب درفت : ىقهيبلا

 ىذلا ثيدحلا اذه نع لاق ةيميت نبا نإ لب . لئاضفلا ىف هب داهشتسالل حلصي فيعضلا

 ها( ةحيحصلا ثيداحألل ريسفتلاك امهو هلبق ىذلا ديؤي ثيدحلا اذهو » : ريثك نبا هركذ

 نأ ديؤي امم هلبق ىذلاو ثيدحلا اذهب دهشتسي ةيميت نبا اذهف ( ١5١ / ” ىربكلا ىواتفلا )
 ال لطابلاو عوضوملا نأل ةعوضوم تسيلو داهشتسالاو رابتعالل ةحلاص ثيداحألا هذه
 دبع ثيدح نأ ليدعتلاو حرجلا لهأ مالك نم ذخؤي ام حصأو «نيثدحملا دنع هب دهشتسي
 درسا ىف ىرامغلا ثدحملا لاق لب «عضولا ةجرد ىلإ لصي ال ملسأ نب ديز نب نمحرلا
 .هريغل نسح اذه هثيدح نإ : نيتملا مكحملا

 ةمعنلاو ىهلإلا لضفلا راهظإ وه ملسو هلا هيلع هللا ىلص هلجأل ملاعلا قلخ ىنعمو
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتلاسرو هثعبو هصخش ىف لثمت كلذ نإف ىمظعلا ةمحرلاو ىربكلا

 مهف نيملاعلا دوجو نم ةمحرلا هذهل دب الف «نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو# : ىلاعت لاق

 مث هب هقلعتملا ةمحرلا كلت لجأ نم قلخ ملاعلا نإ : لاقي نأ نذإ جرح الف ءاهققحت رهظم

 » :ىلاعت هلوقو ؛ اًعيمج ضرألا ىف ام مكل قلخ ىذلا وه » : ىلاعت هلوق ىف لمأتملا نإ
 ضرألاو تاومسلا ىف ام لك نأ كردي « هنم اًميمج ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام مكل رخسو

 ىتلا ] ةينارونلا هتقيقحب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انيبن ناك اذإو «مهل رخسو رشبلا لجأل قلخ

 قلخ امل هالول ذإ ةيزملا هذه ىف ةطساولا وه [ (هنع هللا ىضر) رباج ثيدح ىف اهنايب ىتأيس
 دلو ديس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وهو «هانركذ ىذلا ثيدحلا ىف مدقت امك مالسلا هيلع مدآ

 . ملعأ هللاو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلجأل ايندلا تقلخ : لوقن نأ نم عنام الف مدآ
 دك



 هنأبو . هرفس ىف هل ةكئالملا لالظإبو هلبق دحأ هب مسي ملو

 الإ فسوي تؤي ملو نسحلا لك ىتوأ هنأبو ًالقع سانلا حجرأ
 ىف ليربج هتيؤربو . 20ىحولا ءادتبا دنع انالث هطغبو هرطش
 عمسلا قارتساو هثعبمل ةناهكلا عاطقنابو ءاهيلع قلخ ىتلا هتروص
 ةمصعلاب هدعوبو 27 هب انمآ ىتح هيوبأ ءايحإبو «بهشلاب ىمرلاو

 نأو ةوقب باتكلا ذخأي نأو رمألا ىف دجلاو ةدشلل ًاراهظإ كلذ ناكو . .مغلاو قنخلا وه طغلا ىنعم )١(
 : ىلوألا «ىهو اهب ىلتبي دئادش ثالث ىلإ ةراشإ ثالثلا تاطغلا هذه ىف نأ ىلإ مهضعب راشأو . .ةانألا كرتي
 نع ءالجأإلا ةثلاثلاو لتقلاو داعبإلاب ديدهتلا ةيناثلاو شيرق مهتعطاق امدنع عوجلا ةدش نم هباحصأو وه هيقلام

 270775 ص ١ ج يليهسلل فنألا ضورلا رظنا / رصنلاو ةبقاعلا هل تناك مث هيلإ ناطوألا بحأ

 هتدالق ىف « ىرايبإلا نمحرلا دبع خيشلا  ةيردنكسالا رغث ىضاق « ةيسدنسلا ةدالقلا بحاص لاق (؟)

 7 4 ١ "اص ىف هصن امه 1718 ماع ةيريمألا ةعوبطملا

 داضلاب قطان حصفأي ثرفظ دمحم نيملاعلاريخب تلمح

 اهتاممدعب مسجلا ةايح اهلو
 لقب نمو ثيدحلا حص دق كاذبو

 ًادنس ىنطقرادلا هاورد قلو

 تقرشأ رون تايآ اسهل نمع
 ىبطرسقلاو ركاسع نبااذكو

 هضور ىف ًادنسم ىليهسلا اذكو
 دمحم ليلجللاذه تبيأرو

 داهشإلل هلادبع هييبأك

 ىداع ةتقيقحلا ىلعف هنالخب

 دانسإلا_ب هاور بيطخلا اذ كو

 ىداسهلا ىبنلا جوز ةشاع ىهو

 داسشرإلا جهنم رينملا نباو

 ٠ دادمإلاو بأ نيها ش اذكو

 ىدالب ىبرفم : ىتالبلا ىبحي
 ها

 . كلذ ىف ةصاخ ةلاسر ىطويسلا ظفاحللو « ةينامث نيميركلا نيونألا ءايحإ ثيداحأ ةاور ةلمج نوكيف

 ىناقرزلا لاقو . فيعض دانسإب مهضعب هجرخأ : نيميركلا نيونألا ءايحإ ثيدح نع ةرثتنملا رردلا ىف لاقو
 رخأتم هنأ ىلع اوصنو هفلاخي امب ةدراولا ثيداحألل ًاخسان ثيدحلا اذه ةمئألا لعج : بهاوملا حرش ىف

 فيعض ريغ ثيدحلا نإ : ةيزمهلا حرش ىفو هدلوم ىف رجح نبا باهشلا لاقو « اهنيبو هنيب ضراعت الف اهنع
 : مهضعب لاق ىتح ظافحلا نم دحاو ريغ هححص لب

 هفأو ىبتلا اس بأ نأ تنقيأ
 ةلاسر قد صب ادهش هل ىتح

 ىرابلا ميركلا برلا امهاسيحأ

 راتخملا ةسمارك كلتف ملس

 45١[. ص ١ج ىناهبنلل نيملاعلا ىلع هللا ةجح رظنا]
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 « عبسلا تاومسلا قارتخا نم هنمضت امو ءارسإلابو سانلا نم .
 كلم الو لسرم ىبن هئطو ام اًناكم هتطوبو « نيسوق باق ىلإ ولعلاو
 «ةكئالملابو مهب اًمامإ هتالصو ءهل ءايبنألا ءايحإبو برقم

 هظفحو «ىربكلا هبر تايا نم هتيؤرو « رانلاو ةنجلا ىلع هعالطاو

 ىلاعتو هناحبس ىرابلل هتيؤرو «ىغط امو رصبلا عاز ام ىتح
 فلخ نوشمي راس ثيح هعم مهريسو هعم ةكئالملا لاتقو ١ نيترم

 هباتك نأبو «بتكي الو أرقي ال ّىمأ وهو باتكلا ءايتإبو هرهظ
 . روهدلا رمم ىلع فيرحتلاو ليدبتلا نم ظوفحمو « زجعم
 عماجو «ةدايزو بتكلا عيمج هيلع تلمتشا ام ىلع لمتشمو

 ءاّمجنم لزنو «ظفحلل رسيمو «هريغ نع نغتسمو ءىش لكل
 هئراقل بتكيو «ةغل لكبو «باوبأ ةعبس نمو «فرحأ ةعبس ىلعو

 ةلزنملا بتكلا رئاس ىلع لضف هنأبو . تانسح رشع فرح لكب

 مهنم لكل ناك امنإ «طق ىبنل اذه لثم نكي ملو ةجحو ةوعد هنأ

 ةجح هيناعمب ةوعد ميظعلا نارقلاف ءاهريغ ةجح هل نوكي مث ةوعد

 ةجحلا ىفكو اهعم اهتجح نوكت نأ افرش ةوعدلا ىفكو « هظافلأب

 شرعلا تحت زنك نم ِكو ىطعأو ءاهنع ةوعدلا لصفنت ال نأ اًفرش
 .©3) دحأ هنم طعي ملو

 اهطعي مل شرعلا تحت زنك نم ةرقبلا ةروس رخآ نم تايآلا هذه تيطعأ » : ثيدح )١(
 . ناميإلا بعش ىف ىقهيبلاو ريبكلا ىف ىناربطلاو هدنسم ىف دمحأ هاور « ىلبق ىبن
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 ةرقبلا ةروس ميتاوخو ىسركلا ةيآو ةحتافلاو ةلمسبلاب صخو

 ةمايقلا موي ىلإ ةرمتسم هتزجعم نأبو « لصفملاو لاوطلا عبسلاو
 رثكأ هنأبو ءاهتقول تضرقناءايبنألا رئاس تازجعمو نآرقلا ىهو
 تازجعم نم ءايبنألا هيتوأ ام لك عمج هنأبو «تازجعم ءايبنألا

 3 «عونب لك صتخا لب «هريغل كلذ عمجي ملو لئاضفو
 كك عذجلا نينحو ,"7رجحلا ميلستو 70 رمقلا قاقشنا

 50 هل اهتداهشو ةرجشلا مالكبو «؟”عباصألا نيب نم ءاملا

 سانلل ةوعدلا مومعبو «نييبنلا متاخ هنأبو .2 هتوعد اهتباجإو

 مسقأو «هتايحب مسقأ هللا نأبو «عامجإلاب نجلا ىلإ لسرأو «ةفاك
 همسا نرقو ءهنع هئادعأ ىلع درلا ىلوتو «هتلاسر ىلع

 ةميظع ةيآ رمقلا قاقشنا : ىباطخلا لاقو « هعوقو ىلع ةنسلا لهأو نورسفملا عمجأ (1)

 لحج نع ايزاش تاومسلا وكلم ىف هل هنأ كاذب ءاينألا تايا م ءيش يل لعب داك

 كلذلف ةليحب هيلإ لوصولا ىف عمطي امم سيلف عئابطلا نم بكرملا ملاعلا اذه ىف ام عابط
 ( رمقلا قاقشنا ثيدح ىنعي ) ثيدحلا اذه ىور : ربلا دبع نبا لاقو رهظأ هب ناهربلا راص
 نبا لاقو ةميركلا ةيآلاب ديأو .. . نيعباتلا نم مهلاثمأ كلذ ىورو ةباحصلا نم ةريثك ةعامج

 رتاوتم رمقلا قاقشنا نأ ىدنع حيحصلا» : بجاحلا نبا رصتخمل هحرش ىف ىكبسلا

 نيقرشتسملا مالكب نذإ ةربع الف « امهريغو نيحيحصلا ىف ىورم نآرقلا ىف هيلع صوصنم
 . اهنولوأتي وأ ةزجعملا هذه نوركني نمو

 لك ٠ عباصألا نم ءاملا عبنو عذجلا نينح ثيدحو رجحلا ميلست ثيدح (4) 070 (9)
 ىف ىناهبنلا خيشلا هلك كلذ عمج دقو ةدمتعملا ثيدحلاو نئسلا بتك ىف تباث كلذ
 . « نيلسرملا ديس تازجعم ىف نيملاعلا ىلع هللا ةجح » : هباتك

 ىمرادلا هجرخأ ءهيلإ اهنايتإو ِِكَي هللا لوسرل ةوبنلاب اهتداهشو ةرجشلا مالك ثيدحو (6)
 هللا ىضر رمع نبا نع حيحص دنسب ميعن وبأو ىقهيبلاو نابح نباو رازبلاو ىناربطلاو ىلعي وبأو
 . امهنع
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 اًقلطم اًضرف هب ىسأتلاو هتعاط ملاعلا ىلع ضرفو «هباتك ىف همساب

 ملو ءاوضع وضع هباتك ىف هفصوو «ءانثتسا الو هيف طرش ال

 مرحو «لوسرلا اهيأ اي «ىبنلا اهيأيب لب «نآرقلا ىف همساب هبطاخي

 ءايبنألا هب بطاخ امم فطلأب هبطاخو «همساب هءادن ةمألا ىلع

 فالخب هضبق ىتح هوؤسي اًئيش هتمأ ىف ىلاعت هللا هري ملو «هلبق

 ١ لبجلاب ىسوم ملكو « ىهتنملا ةردس دنع هملكو « ةيؤرلاو مالكلا

 رهاظلاب مكحلا نيب هل عمجو «نيترجهلاو نيتلبقلا نيب هل عمجو

 ىتوأو «هفلخ رهشو همامأ رهش ةريسم بعرلاب رصنو ءاّعم نطابلاو
 هيلع ضيبأ سرف ىلع (١)ضرألا نئازخ حيتافم ىتوأو ملكلا عماوج

 .«ناطلسلاو ةوبنلا نيب هل عمجو «هلبق ىبن ىلع طبهي ملو هيلع

 ىلع ىنعملا اذه مهضعب لمحو « هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ناخيشلا هجرخأ )١(
 هجرخأ ام اذه ديؤيو « هناحبس هللا اهملعي اهزونكو ضزألا نئازخل حيتافم كانه نأو هتقيقح
 تيتوأ » : َِك هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نب رباج نع ميعن وبأو نابح نباو دمحأ مامالا

 . «سدنس نم ةفيطق هيلع ليربج اهب ىنءاج قلبأ سرف ىلع ايندلا ديلاقمب
 الإ متيال ضرألا لهأل لزني ريخ لك نأ دوصقملاو زاجملا ىلع ىنعملا لمح مهضعبو

 ىلع الإ ءىش اهنم جرخي الف هقح هنأل هنع ةباين مهل هئاطعإ ىف ليكولاك ناكف كي هتطساوب
 ىرسك نئازخ اهنمو هدعب هتمأل تحتف ىتلا دالبلا نئازخلاب دارملا : ىرشخمزلا لاقو ِةكي هيدي
 . رصيقو
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 نإ :ةيآ ىف ىتلا “22 سمخلاو «حورلا ىتح «ءىش لك ملع ىتوأو
 مل ام لاجدلا رمأ ىف هل نيبو . نامقل "4 ةيآلا «ةعاسلا ملع هدنع هللا

 : ىلاعت لاقف اًحيحص اّيح ىشمي وهو ةرفغملاب هدعوو «دحأل نيبي
 ساسبع نبا ناكو « رخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل »

 الإ هقلخ نم اًدحأ ىلاعت هللا ٌنَمْوي ام : لوقي (امهنع هللا ىضر )

 ةبطخ الو ناذأ ىف هلالج لج هللا ركذي الف هركذ عفرو . ِهَلكَي اًدمحم

 .مهأر ىتح مهرسأب هتمأ هيلع ضرعو ءهعم ركذ الإ دهشت الو

 رئاس هيلع ضرع لب «ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام هيلع ضرعو
 مركأو مدآ دلو ديس وهو ؛ءىش لك ءامسأ مدآ ملع امك ,ممألا

 عيمجو «نيلسرملا رئاس نم لضفأ وهف «ىلاعت هللا ىلع قلخلا
 ءارزو ةعبرأب ديأو «نيملاعلا سرفأ ناكو «نيبرقملا ةكئالملا

 رشع ةعبرأ هباحصأ نم ىطعأو « رمعو ركب ىبأو ليئاكيمو ليربج

 انوع هجاوزأ ناكو ؛2 هنيرق ملسأو ةعبس ىطعأ ىبن لكو ءاّيبجن
 نهباقعو هجاوزأ باوثو «نيملاعلا ءاسن لضفأ هتانبو هتاجوزو «هل

 صخأ ىف ىلاعتو هناحبس قحلا كراش دق وكي ىبنلا نأ كلذ نم ضعبلا مهف )١(
 ضارتعالا ءاج انه نمو «هملعب هللا رثأتسا ىذلا بيغلا ملعي يك هنأو ةيهولألا صئاصخ
 :لوقن مهيلع ادرو ةلأسملا هذهل اقيقحتو راكنإلاو

 تامولعملا عيمجب ةطاحإلا هجو ىلع نوكي ىلاعتو هناحبس هلل ةبسنلاب بيغلا ملع نإ
 كلم الو لسرم ىبن ال دحأ هيف هكراشبال اذهو ءاهناكمو اهنامزو اهلاوحأو اهتايلكو اهتايئرجب
 - . 4هللا الإ بيغلا ضرألاو تاومسلا ىف نم ملعي ال لقأل : ىلاعت لاق برقم
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 ةيبيغلا رومألا ضعب ىلع هلسر نم ىضترا نمل هناحبس هللا عالطإ نم عنمي ال اذه نكلو-
 رهظي الف بيغلا ملاع # : هلوقب اذه ىلإ هناحبس قحلا راشأ دقو ةيئزج لئاسمب ةقلعتملا

 . ةيآلا * لوسر نم ىضترا نم الإ ادّحأ هبيغ ىلع
 » : بويغلا ضعب ىلع ءايلوألاو ءايبنألا عالطا ةلأسم ىف ىمتيهلا رجح نبا مامإلا لاقو

 ةيلزألا ةميدقلا هتافص نم ةفص وهو هب درفت ىذلا هللا ملع ريغ اذهو مهل هللا مالعإب كلذ امنإ
 ملع وه لب ماسقنالاو ةكراشملاو صقنلاو ثودحلا تامسو ريغتلا نع ةهزنملا ةيدنألا ةمئادلا

 «نوكي نأ زوجي امو نوكي امو اهنم ناك ام اهتايثرجو اهتايلك تامولعملا عيمج هب ملع دحاو
 قلخلا ملع ْنإ : اًضيأ لاقو « قلخلا رئاس ملع فالخب ثداح الو ىبسك الو ىرورضب سيل
 مهل ةفص ال ذإ بيغلا نوملعي مهنأ مهيلع قلطي الف اهيلع هللا مهعلطا بيغلا نم تايئزجب
 نم هب درفت اميف ىلاعت هل مهتكراشم ىلإ ىدؤي ال اذهو 003 هملعب لالقتسالا ىلع اهب نودتقي

 ال لق # : ةيآ ىنعي ] ةيآلا ىف هانركذ امو لازي ال امو لزألا ىف هب فصتاو هب حدمت ىذلا ملعلا

 ال: لاقف هيواتف ىف ( هللا همحر ) ىوونلا هب حرص [ * ضرألاو تاومسلا ىف نم ملعي
 هللا مالعإبف تاماركلاو تازجعملا امأو هللا الإ تامولعملا لكب ةطاحإ ملعو ًالالقتسا كلذ
 ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف] [ىبلحلا ط 717 ةيثيدحلا ىواتفلا ] ه12© تملع مهل
 . .[ 5ةر/ا#

 ةيآ ىف ىلا سمخلاو حورلا ىتح ءىش لك ملع ىتوأ كي انيبن نأ نم فلؤملا هركذ امو
 بهذ » : 770 / ” صئاصخلا ىف ىطويسلا هلقن دقف « ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ *
 « كلذ متكب رمأ هنأو حورلاو ةعاسلا تقو ملعو اًضيأ سمخلا ملع ىتوأ ِْئكَي هنأ ىلإ مهضعب
 نع ىناربطلا ىور هملع قولخملل نكمي امم ىأ ؛ ءىش لك ملع ىتوأ » : هلوقب دارملاو ها

 موي ىلإ اهيف نئاك وه ام ىلإو اهيلإ رظنأ انأف ايندلا ىل عفر دق هللا نإ ١ : اعّوفرم رمع نبا
 اذهف « متئش امع ىنولس » : لاق هك هنأ حيحصلا ىفو « هذه ىرفظ ىلإ رظنأ امك ةمايقلا

 لوسر انيف ماق » هنع هللا ىضر ةفيذح نع ىور ام اًضيأو تابيغملاب كي هملع نايب ىف صنلاك
 تابيغملا امأو « هب ثدح الإ ةعاسلا مايق ىلإ هماقم ىف نوكيس اًئيش كرت ام اًماقم ُدِكَي هللا
 نم جرخي نأ لبق اهيلع كب هيبن علطا هللا نإ : مهضعب لاق دقف ةيآلا ىف ةروكذملا سمخلا
 ِلكَي ىبنلا نأ اوركذ دقف ؛ هللا الإ نهملعي ال سمخ ١ ثيدح ىف ءاج ام اذه ىفاني الو ايندلا
 خيشلا سمخلا تابيغملا هذه ىلع ِةِكَي هعالطا لقن نممو اهيلع هللا هعلطي نأ لبق كلذ لاق

 نيلالجلا ريسفت ىلع هتيشاح ىف ىواصلا خيشلاو (81) ةدربلا ىلع هتيشاح ىف ىروجابلا
(*/ 555).- 
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 ىف ىزارلا مامإلا لاق دقف هللا ريغ نع سمخلا هذهب ملعلا ىفن ديفي ام ةيآلا ىف سيلو -
 الو ةيآلا ىف اًدوصقم سيل هللا ريغ نع ةسمخلا رومألا هذهب ملعلا ىفن نأ هلصحم اًمالك هريسفت
 [ ١51 / 78 ح ]اهب صتخم ريغ ىلاعت هملع نإ ذإ ركذلاب ءايشألا هذه صاصتخال هجو
 ركذلاب تصخ امنإو سمخلا هذه ىف ةروصحم تابيغملا تسيل » : ىسولألا مامإلا لاقو
 سمخلا هذه ىدحإ ىلع هئايفصأ ضعب ىلاعت هللا علطي نأ زوجيو . . . اهنع لاؤسلا عوقول
 لومشلاو ةطاحألا هجو ىلع ناك ام العو لج هب صاخلا اهملعو ةلمجلا ىف اهب ملعلا هقزريو

 » : ةعاسلا مايقب ملعلا نأش ىف اًضيأ لاقو « متألا هجولا ىلع هليصفتو اهنم لك لاوحأل
 لماك هجو ىلع اهمايق تقو ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هبيبح علطا دق هللا نوكي نأ زوجيو

 نوكيو ةمكحل همتك ِةْكَي هيلع بجوأ هناحبس هنأ الإ هب ىلاعت هملع ىكاحي هجو ىلع ال نكل
 حور ] ها« كلذب مزجلا ديفي ام ىدنع سيلو مالسلاو ةالصلا هيلع هصاوخ نم كلذ

 .[ ١«/١١7 / 1١١ ىناعملا
 ) ةديرب ثيدح ىلع مالكلا دنع ريغصلا عماجلا ىلع ريبكلا ىوانملا حرش ىف ءاجو

 اًيلك لومشلاو ةطاحإلا هجو ىلع ىأ» : هللا الإ نهملعي ال سمخ ]( هيلإ انرشأ ىذلا

 اهنأل سمخلا هذه نم ىتح تابيغملا ضعب ىلع هصاوخ ضعب هللا عالطا هيفاني الف اًيئرجو
 .ه ا « ةرياكم كلذل ةلزتعملا راكنإو ةدودعم تايئزج

 ام » : كك هللا لوسر لاق : لاق ( هنع هللا ىضر ) دوعسم نبا نع ملسم مامالا جرخأ (1)

 ؟ هللا لوسراي كايإو : اولاق . ةكئالملا نم هنيرقو نجلا نم هنيرق هعمو الإ دحأ نم مكنم
 . «ريخب الإ ىنرمأي الف ملسأف هيلع ىنناعأ هللا نكلو « ىايإو :لاق
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 نوبراقيو « نييبنلا الإ نيملاعلا لضفأ هباحصأو 0 فعاضم

 ىباحصأ» :لاق اذهلو كلوبيصم نودهتجيم مهلكو «ءايبنألا ددع

 نم ةعاس ةكمهل تلحأو 7"2(متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك

 باذعلا نم هنمؤم اهتبرتو ,(؟!ةنيدملا ىتبال نيب ام مرحو ,0راهن

 . هربق ىف تيملا هنع لأسيو «2*ماذجلا ءىربي اهرابغو

 ةشحافب نكنم تأي نم ىبنلا ءاسن اي ١ : بازحألا ةروس نم ةميركلا ةيآلا صنب اذه )١(

 هلوسرو هلل نكنم تنقي نمو ًاريسي هللا ىلع كلذ ناكو « نيفعض باذعلا اهل فعاضي ةنيبم

 . « ًاميرك اًقزر اهل اندتعأو نيترم اهرجأ اهتؤن ًاحلاص لمعتو

 هدنسأو ىقهيبلا هاور : افخلا فشك ىف لاق خلا ... موجنلاك ىباحصأ ثيدح (؟)

 لاقو «متيدتها متيدتقا مهيأب ءامسلا ىف موجنلا ةلزنمب ىباحصأ ظفلب سابع نبا نع ىمليدلا

 نبا ظفاحلا هطسب امك «ةفيعض اهلك ةددعتم قرطب ىور هنإ . .ةجحلا ةماقإ ىف ىونكللا
 ىلإ لصو قرطلا ةرثك ببسب نكل فاشكلا ثيداحأ جيرخت ىف فاشلا ىفاكلا ىف رجح

 سبيل دبعتلا ىف راثكإلا نأ ىلع ةجحلا ةماقإ رظنا / ىناعنصلا هنسح كلذلو نسحلا ةجرد

 . 48 248 ص ةدغ وبأ حاتفلا دبع قيقحت ىونكللا ىحلا دبع مامإلل ةعدبب

 حصي ذإ احيحص ىنعم هل نأل بصي مل نتملا ةهج ىف عضولاب ثيدحلا ىلع مكح نمو
 مهقدصك حيحص هجو ىف ولو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ عيمجب ءادتقالا

 ةّمألل ةبسنلاب مهنع هللا ىضر ةباحصلا نأ ىلإ ريشي ام حيحصلا يفو خلا مهداهج نسحو

 . ءامسلا ىف موجنلا ةباثمب

 . ملسمو ىراخبلا هجرخأ راهن نم ةعاس ةكم لالحإ : ثيدح (5)

 . نيحيحصلا ىف ًاضيأ ملسمو ىراخبلا هجرخأ ةنيدملا ميرحت ثيدح (4)

 ىف ةئيدملا خيرات ىف ةنيمثلا ةردلا ىف راجنلا نب دومحم نب دمحم ظفاحلا هجرخأ (5)

 . اهبارت ىف ءاجامو اهلئاضف ركذ
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 ىلع نذأتسي ملو «هيلع نذأتسا توملا كلم هيلع لخد املو

 . اهئطو َةّمأو هدعب نم هجاوزأ حاكن مرحيو « 29) هلبق ىبن

 نأ زوجيو « شرعلا نمو ةبعكلا نم لضفأ اهيف نفد ىتلا ةعقبلاو

 اهآر ولو طق هتروع رت ملو ىدحُتل كلذ سيلو ءهب هللا ىلع مسقي

 ىفو الإ هتمأ ىف ةوبن ةصاخ هل ىبن نم ام هنأبو «هانيع تسمط دحأ

 ىنب ءايبنأك ىتمأ ءاملع» : درو اذهلو « هنامز ىف هاحنم وحنيو «هتمأ

 هللا هامسو («هتمأ ىف ىبنلاك هموق ىف ملاعلا نإ» دروو 0 (ليئارسإ

 «اًروكش اًدبع» :لاق امنإو هاوس دحأ ىلع اهقلطي ملو «هللا دبع»

 «هريغ ىلع ةالصلاب رمأ هريغ الو نآرقلا ىف سيلو (دبعلا معن»

 . ملعأ هللاو «ةيعبتلا مكحب ىلاعت هللا ءامسأك ةيفيقوت هؤامسأو

 هجرخأ : لاقو صئاصخلا ىف ىطويسلا هركذ ِةِْدَي ىبنلا ىلع توملا كلم ناذتسا ثيدح )١(

 دانسإ اذه :هرخآ ىف لاقو ليوط ثيدح ىف هيبأ نع ىلع نب دمحم نب رفعج نع ىقهيبلاو دعس نبا
 .اضيأ يناربطلا هجرخأو «٠ لضعم

 « هل لصأ ال : ةرثتنملا رردلا ىف ىطويسلا لاق « ليئارسإ ىنب ءايبنأك ىتمأ ءاملع ثيدح (؟)
 ثيدح هنأب ًامزاج هلقن نممو : مجنلا لاقو ... ىجانلا ميهاربإ خيشلا هركنأ : افخلا فشك ىف لاقو

 هانعمب ذخألا ىلإ راشأو ىعفايلاو ىزرابلاو ىوشسالاو ةمادق نب نيدلا قفومو ىزارلا رخفلا عوفرم
 دهاوش هلو :لاقو « صئاصخلا ىف ىطويسلاو ىلصوملا ركب وبأو ديهشلا نيدلا حتفو ىنازاتفتلا

 ةمألا ءاملع نأ هانعم سيلو ها عقاولا هنأ هديؤي دقو هيبشتلا ىف درو امل هيبنتلا نسح ىف اهتركذ
 نوموقي مهنأ هانعم كلو ضعبلا مهفي امك ةناكملاو ةلزنملا ىف ليئارسإ ىنب ءايبنأك ةيدمحملا
 ىف مهنأ وأ مهممأ ىف كلذ نولعفي ليئارسإ ىنب ءايبنأ ناك امك ةمألا ىف هيجوتلاو داشرإلاو ةوعدلاب
 نم سيلو «ىبن هفلخ ىبن كله املك ءايبنألا مهسوست تناك هنإف ليئارسإ ىنب ءايبنأك ددعلاو ةرثكلا

 . ءىش لك ىف هيبشتلا ىفرط نيب هبشلا هجو نوكي نأ ةغللا ىف هيبشتلا طرش
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 ىئاثلا مسقلا

 ايندلا راد ىف هتمأو هعرش ىف هب صتخا اميف

 نكي ملو اًدجسم اهلك ضرألا لعجو مئانغلا لالحإب كي صتخا
 وهو اًروهط بارتتلا لعجبو سئانكلاو عيبلا ىف الإ ىلصم ممألل
 حسمبو «مهممأ نود ءايبنألل الإ نكي مل هنإف ءوضولابو «مميتلا
 هيف رثؤت ال ءاملا ريثك نأو «ةساجنلل ًاليزم ءاملا لعجبو .فخلا
 ءاملا نيب ءاجنتسالا ىف عمجلابو «دماجلاب ءاجنتسالاو «ةساجنلا

 ءدحأل عمجت ملو «سمخلا تاولصلا عومجمبو ءرجحلاو

 ناذألابو ءدحأ اهلصي ملو ءاشعلابو «نهنيب امل تارافك نهنأبو

 انبر مهللا : لوقبو «نيمأتلابو «ريبكتلاب ةالصلا حاتتفاو «ةماقإلاو
 ةبعكلا لابقتسابو «ةالصلا ىف مالكلا ميرحتبو «ءدمحلا كلو

 ىهو ءمالسلا ةيحتبو «ةكئالملا فوفصك ةالصلا ىف فصلابو

 «هتمألو هل اًديع ةعمجلا موي ذاختابو «ةنجلا لهأو «ةكئالملا ةيحت

 ةالصو ةعمجلا ةالصبو «ىحضألا ديعبو «ةباجإلا ةعاسبو

 ةالصبو (نآلا ةعورشملا ةئيهلا ىلع ) ليللا ةالصو «ةعامجلا

 ىف ةالصلا رصقبو «رتولاو ءاقستسالاو 2)نيفوسكلاو نيديعلا

 ضرملا ىفو رطملا ىفو رفسلا ىف نيتالصلا نيب عمجلابو ءرفسلا
 ةدش ةالصبو ءانلبق ممألا نم دحأل عرشت ملو فوخلا ةالصبو

 )١( رمقلا فوسخو سمشلا فوسك ىأ .

 هآ؟ة5-



 ناضمر رهشبو «هجوت امثيحو ًءاميإ لاتقلا ماحتلا دنع فوخلا
 «هيف نيطاشلل ةكئالملا ديفصتبو « طورشلا نم ةيفيكلا هذه ىلع
 حير نم بيطأ نيمئاصلا مف فولخ نأو هيف نيزت ةنجلا نأو
 مهعمجأل رفغيو «نورطفي نيح ةكئالملا مهل رفغتستو ؛كسملا
 لكألا ةحابإبو ,رطفلا ليجعتو روحسلابو «هنم ةليل رخآ ىف

 دعب انلبق نم ىلع اًمرحم ناكو ءرجفلا ىلإ ًاليل عامجلاو برشلاو
 ءانلبق نمل اًحابم ناكو موصلا ىف لاصولا ميرحتبو .مونلا
 سكع ءانلبق نم ىلع اًمرحم ناكو «موصلا ىف مالكلا ةحابإبو
 ةراضك ةذرع موص لحجيو ةفرع مويبو ردغخلألا ةليلبو .تللاصللا

 «ةدحاو ©") ةنس ةرافك ءاروشاع موصو «« ِةِكَي هتنس هنأل نيتنس

 ماعطلا دعب نيديلا لسغو «مالسلا هيلع ىسوم ةنس هنأل
 « ةاروتلا عيش هنأل ةنسحب هلبقو هعرش هنأل نيتنسحب

 عاجرتسالابو « اهررض عفدي هنأو « ")7 نيعلا نم لاسغتسالابو

 ةيضام نيتنس رفكي ةفرع موص » : ثيدح ريغصلا عماجلا ىف ىطويسلا جر درخأ (01)

 هحيحص ىف ملسمو هدنسم ىف دمحأل هازعو . ةيضام ةنس رفكي ءاروشاع موصو هلبقتسمو

 . هنئس ىف دواد ىبأو

 لكي ىبنلا نأ » : امهريغو ملسمو ىراخبلا هاور ىذبلا حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج ()
 رمأ انهو « اولسغاف متلسغتسا اذإو نيعلا هتقبس ردقلا قباس ءىش ناك ولو قح نيعلا : لاق
 لاق امك لسغلا اذه ةفصو « ام ًاناسنإ هنيعب باصأ ام اذإ لاستغالاب ( دساحلا) نئاعلل
 , هيف هفك لش ديف حاقب نئاصلا لجر ا ريؤي : [ ىراقلا ةدمع . داعملا داز ] ىذمرتلا

 ىف ههجو لسغي مث ( حدقلا ىف ةضمضملا ءام عجري ىأ ) حدقلا ىف هجمي مث ضمضمتيف

 - ىنميلا هدي لخدي مث «٠ حدقلا ىف ىنميلا هتبكر ىلع بصيف ىرسيلا هدي لخدي مث حدقلا
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 باتكلا لهعأل ناكو «9دحللابو «2'ةلقوحلابو «2' ةبيصملا دنع

 .لدسلا:مهلو «سأرلا رعش قرفبو «حبذلا مهلو «رحنلابو «قشلا

 ريصقتو ىحللا ريفوتبو «بيشلا نوريغي ال اوناكو «رعشلا غبصبو
 نوقعي اوناكو «مهلابس نورفويو مهاحل نورصقي اوناكو «لابسلا

 مايقلا كرتبو .اًعم امهنع انل كلذ عرشو «ىثنألا نود ركذلا نع

 لامتشا ةهاركبو ءرجفلاو برغملا ليجعتبو 247 ةزانجلل
 موي نوموصي دوهيلا ناكو ءاًدرفنم ةعمجلا موص ةهاركبو © ءامَّصلا

 ىذلا لخادلا هرازإ فرط وه هرازإ ةلخاد ) هرازإ ةلخاد لخدي مث ىرسبلا هتبكر ىلع بصيف -
 لجرلا سأر ىلع بصي مث ضرألا ىف حدقلا عضوي الو ,حدقلا ىف ( نميألا بناجلا نم هدسج ىلي
 . ىلاعت هللا نذإب رض نم هباصأ ام هنع بهذيف ( ةتغب ) ةدحاو ةبص هفلخ نم نيعلاب باصملا

 )١( نوعجار هيلا انإو هلل انإ 7 : لوقي نأ وه « .
 )١( هللاب الإ ةوق الو لوح ال : هلوق ةلقوحلا .

 ةريفح هنم ةلبقلا بناج ىف رفحي مث ربقلا رفحي نأ : هتفصو « ةنسلا وه نفدلا ىف دحللا (*)
 ربقلا طسو ىف رفحي نأ هتفص : قشلا امأ , فقسملا تيبلاك كلذ لعجيو تيملا اهيف عضويف
 عضوي نأ ىأ ) توبات ذاختاو قشلا نيب ريخيف ةوخر ضرألا تناك اذإ امأ ٠ تيملا اهيف عضويف ةريفح
 رسعت اذإو كلذ نمأ توبات ىف تيملا عضو اذإف هيلع دحللا رايهنا ةيشخ كلذو ( توبات دحللا ىف

 . [ىفنح هقف] نيدباع نبا هيشاح هإ قشلا نيعت دحللا رمأ

 متيأر اذإ : ىراخبلا ثيدح اهنم ةزانجلل مايقلا بابحتسا ىف ةحيحص ثيداحأ تدرو (؛)

 ىعفاشلا باجأو . ملسمو بذهملا ىحرش ىف هللا همحر ىوونلا كلذ راتخاو « ... اوموقف ةزانجلا
 ملعأ هللاو . خوسنم اهيف مايقلا نأب ثيداحألا نع روهمجلاو

 نولوقي ءاهقفلاو ... مهتيسكأب بارعألا ةلمش وحن هبوثب هدسج للجي نأ : ءامّصلا لامتشا (5)

 هنم ودبيف هبكنم ىلع هعضيف هيبناج دحأ نم هعفري مث هريغ هيلع سيل دحاو بوثب لمتشي نأ وه :
 نأل مسالا اذهب فرعت ىتلا ةلمشلا لمتشا : تلق كنأك ءامّصلا نالف لمتشا : تلق اذإف . هجرف
 . لامتشالا نم برض ءامصلا

 هفلخ نم ةيناث هدري مث رسيألا هقتاعو ىرسيلا هدي ىلع هنيمي لبق نم ءاسكلا دري ناك ىبارعألاو
 . [ىزارلل حاحصلا راتخم ] . ًاعيمج امهيطغيف نميألا ةقتاعو ىنميلا هدي ىلع
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 ءموصلا ىف ءاروشاع ىلإ ءاعوسات مضبو ءادرفنم مهديع .
 «فرح ىلع نودج سي اوناكو ؛:ةهبجلا ىلع دوجسلابو

 ضيمغت ةهاركبو «نوليمتي اوناكو ةالصلا ىف ليمتلا ةهاركو
 مامإلا ةءارقو «ءاعدلل اهدعب ماقملاو () راصتخالاو ءاهيف رصبلا

 ديعلا موي لكألابو «لابحلاب اهيف قلعتلاو «") فحصملا ىف اهيف
 ىتح مهديع موي نولكأي ال باتكلا لهأ ناكو «ةالصلا لبق

 . فافخلاو لاعنلا ىف ةالصلابو ءاولصي

 تأرق اذإ ليئارسإ ونب تناك» : ( امهنع هللا ىضر ) رمع نبا لاق

 اذإو» : لاقف ءةمألا هذهل كلذ هللا هركف ."”ههوبواج مهتمتأ

 . ةيآلا «اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ءىرق

 هدي ىلع اًدمتعم ةالصلا ىف اًسلاج هآر الجر كَ هللا لوسر ىهنو

 ىف ةمألا هذه ءاسنل نذأو ءدوهيلا ةالص اهنإ :لاقو «ىرسيلا

 . ليئارسإ ىنب ءاسن تعنمو «دجاسملا ىف ةالصلا

 )١( فوقولا ءانثأ ةرصاخلا ىلع نيديلا عضو وه .

 نوكت فسوي ىبأو دمحم دنعو «ةفينح ىبأ دنع ةالصلا دسفت فحصملا ىف مامإلا ةءارق (1)

 بيلقتو هيف رظنلاو فحصملا لمح نألو « باتكلا لهأ عينصب هبشت هنأل ةهاركلا عم ةمات ةالصلا

 ىف ليلخ خيشلا ركذف ةيكلاملا دنع امأو [ةيادهلا] «ةالصلا ىف عوشخلا عم ىفانتي ريثك لمع قاروألا

 . هلوأ ال لفنلا ءانثأ وأ ضرفلا ىف فحصملاب رظنلا هركي هنأ هرصتخم

 أرق اذإ و « اوربكف ربك اذإف . هب متؤيل ًامامإ مامإلا لعج امنإ » : هنئس ىف ةجام نبا ىور (5)

 . «دمحلا كلانبر : اولوقف دمح نمل هللا عمس : لاق اذإو ء اوتصنأف
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 رخآ مكاح ىلإ مصخلا هعفر اذإ مكحلا خسف مهعرش ىف ناكو

 ءةكتئالملا اميس ىهو «ةمامعلا ىف ةبذعلابو «هفالخ ىري

 ناسليطلاو .©) لدسلا ةهاركبو «طاسوألا ىف رازتئالابو

 رهشألابو©) عزقلاو «دحاولا صيمقلا ىلع طسولا دشو «"””روقملا
 عارسإلابو «مهتوم دنع ثلثلاب ةيصولابو .«فقولابو «ةيلالهلا
 ملو مهدنع ممألا تحضفف . ممألا ريخ كي هتمأ نأبو .ةزانجلاب

 نوملسملا» ىلاعت هللا ءامسأ نم نامسا مهل قتشاو اوحضفي

 ءايبنألا الإ اذهب فصوي ملو «مالسإلا مهنيد ىمسو «نونمؤملاو
 مهلبق ممألا ناك ىذلا ىذلا رصإلا مهنع عفرو ءمهممأ نود

 نم نيدلا ىف مهيلع لعجي ملو «هتاكز اودأ اذإ زنكلا مهل حيبأو
 . جرح

 طبلاو «زوألاو ءشحولا رامحو ماسعنلاو لبإلا لكأ مهل حيبأو
 دبكلاك «حوفسمب سيل ىذلا مدلاو ,موحشلاو كمسلا عيمجو
 . قورعلاو «لاحطلاو

 «هيلع اوهركتسا امو «نايسنلاو أطخلاب ةذخاؤملا : مهنع عفرو

 «ةئيس بتكت مل اهلمعي ملو ةئيسب مه نم نأو « سفنلا ثيدحو

 )١( ضرألا ىلإ بوثلا ءاخرإ وه َ

 الو هسبل هنأ كي هنع لقني مل : داملا دز ىف مقل نب لوقف ؛ « روقملا ناسليطلا امأ (؟)
 فلسلا نم ةعامج هسبل هرك انه نم و هب نوفرعي دوهيلل ًاراعش ناك لب هباحصأ نم دحأ

 . دوهيلاب هبشت كانه نوكي ال ىتح فلخلاو

 . ضعبلا نود سأرلا ضعب قلح وه عّرّقلا (")
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 ةئامعبس ىلإ تانسح رشع تبتك اهلمع نإف ةنسح بتكت لب

 رظنلا نم نيعلا ءقفو «ةبوتلا ىف سفنلا لتق مهنع عضوو « فعض

 ىف لاملا عبرو .ةساجنلا عضوم ضرقو «لحي ال ام ىلإ

 ةينابهرلاو 27 رّضحّنلاو دالوألا ريرحت مهنع خسنو «ةاكرلا
 الو ءاسنلا كرت ىنيد ىف سيل» : ثيدحلا ىفو «2©) ةحايسلاو

 0 عماوصلا اذاختا الو محللا

 لعجي ملو «بلصي تبسلا موي ًالغش دوهيلا نم لمع نم ناكو
 اوأضوتي ىتح اًماعط نولكأي ال اوناكو «كلذ لثم ةعمجلا موي انيلع
 هسفن لتق نمو ءاًدبع قرتسا قرس نم ناكو «ةالصلا ءوضوك
 مهيلع طرتشا مهيلع كلملا كلم اذإ ناكو «ةنجلا هيلع تمرح

 . كرت ءاش امو اهنم ذخأ ءاش ام هل مهلاومأ نأو «هقيقر مهنأ

 ريغ حاكن ىف مهل صخرو ءاّنالث قالطلاو عبرأ حاكن مهل عرشو
 ءطولا ىوس ضئاحلا ةطلاخم ىفو «ةمألا حاكن ىفو «مهتلم

 ًاديسو ١ : مالسلا هيلع ىبحي انديس نع ىلاعت هلوق هنمو هيلع ةردقلا عم جاوزلا كرت وه )١(

 نع ىمليدلا جرخأ «مذ هريغلو ىبحي انديسل ةبسنلاب حدم ىهو ءءاسنلا ىهتشي ال ىأ « ًاروصحو

 الو رصحت لجر ىلع نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل» :لاق هنأ ٍلكَي ىبنلا نع رشب نب ةيطع
 91١"7[. /5زنكلا بختنم] «ايركز نب ىبحي دعب روصح

 نوعظم نب نامشعل لاق كي ىبنلا نأ سنأ نع ةفرعملا ىف ميعن وبأ هجرخأ ىذلا ثيدحلا ىف (7)

 جحلاو تاولصلل ًاراظتنا دجاسملا ىف سولجلا ىتمأ ةينابهر نإو ةينابهرلا انيلع بتكت مل اهنإ :
 : لاقف ةحايسلا ىف ىل نذئا هللا لوسراي : لاق ًالجر نأ : ةمامأ ىبأ نع دواد وبأ جرصخأو ؛ ةرمعلاو

 . هللا ليبس ىف داهجلا ىتمأ ةحايس
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 نيب ربيختلا مهل عرشو ءاؤاش ةئيه ىأ ىلع اهلبق ىف ةأرملا نايتإو
 ليئارسإ ونب تناكو ؛2') لئاصلا عفد مهل عرشو «ةيدلاو صاصقلا
 هلتقي ىتح هنم عنتمي ال لجرلا ىلإ هدي طسب لجرلا اذإ مهيلع بتك
 . هعدي وأ

 «تيملا ىلع حونلاو «ةروعلا فشك مهيلع مرحو
 «نيتخألا حاكنو «ىهالملا تالآو ركسملا برشو «"”ريوصتلاو

 «مهلاجر ىلع بهذلا ىلحو ريرحلاو ءبهذلاو ةضفلا ىناوأو
 هناكم انيطعأف ءانلبق نمل ةيحت كلذ ناكو «هللا ريغل دوجسلاو

 ىلع عامتجالا نم اومصعو 0 بيراحملا مهل تهركو «مالسلا

 هلتقيل هريغ ىلع لماحلا وأ بثاولا وه لئاصلا )١(
 نافرعلا ىلوأ دنع دويق ةسمخ هيف عمتجا ام ريوصتلا نم هميرحت ىلع عمجملا (1)

 ناويحلا وأ ناسنإلل ةروصلا نوك ١-
 وأ ردص فصن وأ سأر عطقك ناصقتلا نم ةايحلا عنمي ام اهيف لمعي مل ةلماك اهنوك 3

 . ءازجأ قيرفت

 . نهتمي لحم ىف ال مظعي لحم ىف اهنوك -؟
 نايعلا ىف اهل لظ دوجو -5

 هيف امم تناك ةسمخلا هذه نم ديق ىفتنا نإف «ناوسنلا نم تانبلا راغصل نوكتالأ
 . نيدلا ىف طايتحالاو عرولا باب نم ذئنيح اهكرتف ءاملعلا فالتخا

 ةلاسر كانهو كلذ ىف بهاذملا بتك علاطيلف ةلدألا نع ثحبلاو ديزملا دارأ نمو اذه

 ريونتلا لهأ ةدافإ ) ناونعب ريوصتلا مكح ىف مالكلا تلصفو مهتلدأو بهاذملا لاوقأ تعمج

 ىولع ديسلا لئاسرو ىواتف عومجم عجار  ىئامطلا نيسح خيشلل ( ريوصتلا ىف لبق امب
 . (فلؤملا دلاو) ىنسحلا ىكلاملا

 املك» : ىلاعت هلوق هنمو « مهتاولصل اهنوذختي اوناك ةصوصخم فرغ بيراحملا (9)
 نم هموق ىلع جرضف) : ىلاعت هلوقو * ًاقزر اهدنع دجو بارحملا ايركز اهيلع لخد
 . ةيآلا 4 بارحملا
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 نأ نمو «قحلا لهأ ىلع لطابلا لهأ رهظي نأ نمو «ةلالضلا

 مهفالتخاو ةجح مهعامتجاو ءاوكلهيف ةوعدب مهيبن مهيلع وعدي
 ةداهش مهل نوعاطلاو ءاًباذع مهلبق نم فالتخا ناكو «27) ةمحر

 ءمهل بيجتسا هب اوعد امو اًباذع ممألا ىلع ناكو «ةمحرو

 «مارحلا تيبلا نوجحيو ءرخآلا باتكلابو لوألا باتكلاب نونمؤيو

 ىف هراخدا عم ايندلا ىف باوثلا مهل لجعيو ءاّدبأ هنع نوأني الو

 مهحيبستل اهيلع مهرورمب راجشألاو لابجلا رشابتتو ةرحآلا

 دوجو ىلع ةعوضوم يه الو ةعيرشلا لصأ يف فالتخا ال هّنأ ىلإ انه هيبنتلا يغبني )١(
 نمف . مهكرادم توافتو نيفلكملا راظنأ نيابت ىلإ عجار فالخلا لب .الصأ اهيف فالخلا
 .رجأ هلف اطخأ ناو نارجأ هلف باصأو دهتجاف داهتجالا لهأ نم ناك

 فالتخاف .داهتجالا لاجم ةعسوتب ةعّسلا اهانعمف نيدهتجملا فالتخا ىف ةمحرلا اًمأ
 نم ىلع الّهَسُم كلذ نوكيف اوفلتخاف اودهتجا مهنع هللا يضر مهنأ ىلع لدي الشم ةباحصلا
 ةفلاخم نمو أطخلا نم هسفن ىلع دهتجملا هيف نمأي ال ىذلا داهتجالا قيرط كولس مهدعب

 . هريغ

 هللا ىهن ىذلا عزانتلل اببس نوكي ال نأو ةّيضق ٌدولل فالخلا دسفي ال نأ بجو اذه ىلعو

 .اًرش فالخلا حبصأ الإو هنع ىلاعت

 دبع نب رمع انديس لاق ةعيرشلا مهف ىف ةودقلا مه مهنع هللا ىضر ةباحصلا ناك اّملو

 باحصأ نأ ٌبحأ ام :لاقو . معنلا رمح مهفالتخاب يل نأ ىنرّسي ام : هنع هللا ىضر زيزعلا

 ةعسوتلا ةمحرلا ىناعم نم نأ ملعلا لهأ ضعب ىريو اذه ها .اوفلتخي مل كي هللا لوسر
 هنيعب مامإ عابتإب امزلم ملسملا نوكي ال ثيحب ملعلا لهأ نم اوؤاش نم اوعبتي نأ ةماعلا ىلع

 جورخلاو ىوهلا عابتا نم ناك الإو ءاملعلا تاطقسو صخرتلا عّبتت 3 مدعب دّيقُي نأ يغبني اذهو
 (ْربلا دبع نبال ملعلا نايب عماجو يبطاشلل تاقفاوملا رظنا) . ملعأ هللاو ٠ فيلكتلا ةمكح نع
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 رشابتتو «مهحاورأو «مهلامعأل ءامسلا باوبأ حتفتو «مهسيدقتو
 ىلع ىلص امك هتكئالمو هللا مهيلع ىلصيو ؛«ةكئالملا مهب
 . 2 «هتكئالمو مكيلع ىلصي ىذلا وه» : ىلاعت لاق امك ءايبنألا

 نيب ةدئاملا عضوتو «هللا دنع ءادهش مهو مهشرف ىلع نوضبقيو

 امف بوشلا مهدحأ سبليو «مهل رفغي ىتح اهنوعفري امف مهيديأ
 ءاملع مهو «نيقيدصلا لضفأ مهقيّدِصو «هل رفغي ىتح هضفني

 ةمول هللا ىف نوفاخي الو ءايبنأ مهلك اونوكي نأ مههقفل اوداك ءامكح

 ةالصلا مهتاْرقو :يفاكلا ىلع را م ةلذأو «مئال

 نم ناكو «مهنم هلمع لبقتي مل نم ىلع ٌرئِسو «مهؤامد مهنابرقو
 بونذلا مهل رفغتو ءهنابرق رانلا لكأت مل اذإ حضتفي مهلبق

 . ةبوت مهل مدنلاو «رافغتسالاب

 ةمأ ىطعأ لجو زع هللا نإ» :لاق مالسلا هيلع مدآ نأ ىورو

 ء«ةكمب ىتبوت تناك :اهينطعي مل تامارك عبرأ هلي دمحم

 مهو تيصع نيح ىبوث تبلسو «ناك ناكم ىأ ىف بوتي مهدحأو
 . «ةنجلا نم تجرخأو « ىتجوز نيبو ىنيب قرفو «نوبلسي ال

 بيط هيلع مرح مهدحلأ أطخأ اذإ ليئارسإ ونب ناكو
 ال نأ اودعوو «هراد باب ىلع ةبوتكم هتئيطخ تحبصأو « ماعطلا

 )١( مقر ةيآ بازحألا ةروس 47 .
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 اوبذعي الو قرغب الو مهلصأتسي مهريغ نم ٌردعب الو « عوجب اوكلهي

 ريخب دبعل مهنم نانثا دهش اذإو «مهلبق نم هب بْذَع باذعب
 . ةنجلا هل تبجو

 هل دهش نإ الإ ةنجلا مهنم دحأل بجي ال ةفلاسلا ممألا ناكو

 ناكو ءارامعأ مهرصقأو اًرجأ مهرثكأو المع ممألا لقأ مهو ةئام

 ريخ مهو ءافعض نيثالشب مهنم دبعأ ةفلاسلا ممألا نم لجرلا
 ةمحرلاو ةالصلا ةبيصملا دنع مهل بهوو ءاًفعض نيثالثب هنم

 نئازخ مهيلع حتفو ءرخآلا ملعلاو لوألا ملعلا اوتوأو , ) ىدهلاو
 «بارعإلاو ءباسنألاو دانسإلا اوتوأو «ملعلا ىتح ءىش لك

 ىسيع لزني ىتح رود لك ىف مهيبن ةنس ظفحو « بتكلا فينصتو
 9 لادبأو ءابجنو «داتوأو «باطقأ مهنمو «مالسلا هيلع ميرم نبا

 كنئلوأ نوعجار هيلإ انإو هلل انإ اولاق ةبيصم مهتباصأ اذإ نيذلا» : ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ )١(
 . /١91 ةيآ ةرقبلا «نودتهملا مه كئلوأو ةمحرو مهبر نم تاولص مهيلع

 . خلا لادألاو ءابجنلاو داتوألاو باطقألا ىف ثحبم (؟)

 ىطويسلاو نيدباع نبا فلأ دقو ةيفوصلا حالطصا ىف ءايلوألا تاجرد وأ بتارم ىه هذه

 ىراتفلا ىف ىكملا رجح نبا كلذ نع ملكتو بتارملا هذه نع مالكلا ىف لئاسر مهريغو

 .«ةيفلسلا تاهبش ىلع دودر) : هباتك ىف ىدنبشقنلا ىرون دمحم ديسلاو « ةيثيدحلا

 . ىتأي ام ىف اهلمحن لوقلا ةصالخو

 ١ تايمسملا هذه ىناعم ١" مهدوجو ةدئاف " ةيوبنلا ةنسلا نم مهدوجو ةلدأ -
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 عبرألا ايندلا تاهج ىف هنارودل ًابطق بطقلا ىمس : ىعفايلا لاق بطقلا ىنعم : ًالوأ-
 نطابلا ةفيلخ وهو . ةصاخلاو ةماعلا نع هلاوحأ ترتس دقو ءامسلا قفأ ىف كلفلا نارودك

 وهو بطقلا نم ذوخأم هيلع اهنارودو لاوحألاو تاماقملا هعمجل ًابطق ىمس هنامز لهأ ديسو
 نبا بتك ضعب ىفو ةيدرفلا ماقم ىف سانلا لمكأ وهو ىحرلا اهيلع رودت ىتلا ةديدحلا
 كلذ بطق دلبلا لجر ىمسي دقو ًابطق ىمسي تاماقملا نم ماقم هيلع راد نم لك نأ : ىبرع
 مهل نوكي نأ ىلع حلطصملا باطقألا نكلو « ةعامجلا كلت بطق ةعامجلا خيشو دلبلا
 ةفالخلا عمجي نأ زوجيو توغلا وهو ًادحاو الإ نوكي ال ةفاضإ ريغ نم ًاقلطم مسالا اذه
 طقف ةئطابلا ةفالخلا زوحي نم مهنمو « ىلعو نامثعو رمعو ركب ىبأك ةنطابلا عم ةرهاظلا
 ىه ىتلا ةرئادلا ىف ةطقنلا ةناكمك ءايلوألا نم بطقلا ةناكمو اذه « باطقألا رثكأ لاحك

 ْ . اهزكرم
 ىتأيسو « ًالجر هناكم هللا لدبأ لجر تام املك : ثيدحل كلذب اومسف لادنألا امأ

 ةيلح مهقالخأ نساحم تراص ىتح ةئيسلا مهقالخأ اولدبأ مهنأل ليقو ءهركذ
 نع لدبلا لحر اذإ هنأ : باهشلا هلقن امل وأ « ءايبنألا نع فلخ مهنأل وأ مهلامعأ
 هنع لحر ىذلا نطوملا كلذ حاورأ اهيلإ عمتجت ةيناحور ةقيقح هيف هلدب كرت عضوم
 كلت مهل تدسجت صخشلا اذهل ديدش نطوملا كلذ سانأ نم قوش رهظ نإف ىلولا
 اذه نوكي دقو 2 اهنع بياغ وهو اهوملكو مهملكف هلدب اهكرت ىتلا ةيناحورلا ةقيقحلا

 فرعي ال لدبلا ريغو هريغ كرت هنأ ملعي وهو لحري لدبلا نأ قرفلا نكل لدبلا ريغ نم
 . هكرت نإو كلذ

 ىلإ سانلا نوعدي روضحلاو ةدهاشملاو فشكلاو ةبحملا لهأ نم ةفئاط مهو
 نأب رحح نبا كلذ للع دقو مهددع ىف ةفلتخم رابخألا تدرو « مالسإلاو ديحوتلا

 لادبألاب اهنع اوربع بتارم ىلإ اورظن ددعلا كلذ ىف نونوكي دقف حالطصا دادعألا كلت

 دوجو ىلع نوقفتم لكلاو ىرخأ بتارم ىلإ رظن ثيدحلاو داتوألاو ءابجنلاو ءابقنلاو
 ىف ءاجو رشع ةعبرأ ليقو نوثالث ليقو ةعبس مهنأب رجح نبا حجرو دادعألا كلت
 نوثالث مهنأ : دمحأ مامإلا ثيدح ىفو 2 نوعبرأ مهنأ : ةيلحلا ىف ميعن ىبأ ثيدح

 مهنع ربعي دق ءالؤه : ىبرع نبا لاقو « ناتغل حتفلاو رسكلاب دتو عمج : داتوألاو
 ءالؤه مكح نأل * اداتوأ لابجلاو اداهم ضرألا لعجن ملأ » : ىلاعت هلوقك « لابجلاب
 باهشلا لاقو « ضرألا ليم نكسي لابجلاب هنإف ضرألا ىف لابجلا مكح ملاعلا ىف
 -امهدحأ , نوصقني الو نوديزي ال نامز لك ىف ةعبرأ داتوألا : ىوانملا نع ىنينملا
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 نبا ركذو . لامشلا رخآلاو بونجلا رخآلاو برغملا رخآلاو قرشملا هب هللا ظفحي -
 . داتوألا نم ناك ( هللا همحر ) ىعفاشلا مامإلا نأ ىلع اوقفتا مهنأ :رجح

 ال ناكمو نامز لك ىف ةينامث مهو : ىبرع نبا لاق بيجن عمج : ءابجنلاو
 . لادبألا نودو ءابقنلا قوف مهتبترو نوعبس مهددع ليقو نوصقني الو نوديزي

 مهنيمضو موقلا دهاش وهو فيرعلا بيقنلا : حاحصلا ىف لاق بيقن عمج ءابقنلاو
 . ابيقن رشع انثا : ىبرع نبا لاقو ةئامثلث مهددعو

 موقلا هيلع حلطصا امم ثوغلاو دمعلاو رايخألا لثم ىرخأ تايمسم كانهو ءءاذه

 . رابخألا ىف هركذ ءاج وأ
 هللا ىضر ىلع نع ىناربطلا هاور ام اهنم « ةيوبنلا ةنسلا نم مهدوجو ةلدأ :ًايناث

 : «لادبألا مهيف نإف ماشلا لهأ اوبست ال : هنع

 رصتنيو ثيغلا مهب ىقسي ًالجر نوعبرأ مهو ماشلاب لادبألا : دمحأ مامإلا جرخأو
 . باذعلا مهب ماشلا لهأ نع فرصيو ءادعألا ىلع مهب

 الف نوعبرأ لادبألاو ةثامسمخ نرق لك ىتمأ رايخ » : ةيلحلا ىف ميعن وبأ جرخأو
 ىف هلخدأو هناكم هللا لدبأ لجر مهنم تام املك ؛ لادنألا الو نوصقني ةئامسمخلا

 ثيدح اهنمو « مهيلإ ءاسأ نم ىلإ نونسحيو مهملظ نمع نوفعي , هناكم نيعبرألا
 ليلخ ميهاربإ بلق ىلع مهبولق الجر نوشالث ةمألا هذه ىف لادبألا » دمحأ مامإلا
 لثم ىلع ىأ ميهاربإ بلق ىلع ىنعمو ) « الجر هناكم لدبأ لجر تام املك نمحرلا
 « هاضري امب ىضرو هالوم ىلإ بستحاو هدلو حبذب ءالبلا ىلع ربص هنأل هبلق لاح
 نأل ددعلا ركذ ىف ثيداحألا نيب ضقانت الو اذه . ( ةمهلا قدصب فيلاكتلا ىلا ردابو
 . ثيداحألا نم ملعي امك ناقالطا هل لدبلا

 ىلع مهبولق ةئامثلث قلخلا ىف لجو زع هلل نأ » : دوعسم نبا نع ميعن وبأ ىورو
 مهبولق ةعبس قلخلا ىف هلو ىسوسم بلق ىلع مهبولق نوعبرأ قلخلا ىف هلو مدا بلق
 ةثالث قلخلا ىف هللو ليربج بلق ىلع مهبولق ةسمخ قلخلا ىف هلو ميهاربإ بلق ىلع
 تام اذإف ليفارسإ بلق ىلع هبلق دحاو قلخلا ىف هللو ليئاكيم بلق ىلع مهبولق
 ةسمخلا نم هناكم هللا لدبأ ةثالشلا نم تام اذإو ةثالثلا نم هناكم هللا لدبأ دحاولا
 هناكم هللا لدبأ ةعبسلا نم تام اذإو ةعبسلا نم هناكم هللا لدبأ ةسمخلا نم تام اذإو
 ةئامثلثلا نم تام اذإو ةئامثلثلا نم هناكم هللا لدبأ نيعبرألا نم تام اذإو نيعبرألا نم
 - ءالبلا عفديو تبنيو رطميو تيميو ىبحي مهبف قلخلا ةماع نم هناكم هللا لدبأ
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 راثكإ هللا نولأسي مهنأل : لاق ؟تيميو ىبحي مهب فيك :دوعسم نبال ليقو -

 تبنتف هللا نولأسيو « نوقسيف نوقستسيو نومصقيف ةربابجلا ىلع نوعديو ممألا
 » : ءادردلا ىبأ نع ىذمرتلا ميكحلا هاورام اهنمو . ءالبلا مهب عفديف نوعديو ضرزألا
 مهناكم لدبأف هللا ىلا ضرألا تكش ةوبنلا تعطقنا املف ضرألل اداتوأ اوناك ءايبنألا نأ
 ٠ . خلا ... اهلهأ نع ءالبلا عفدي مهب ٍةِكَي دمحم ةمأ نم أموق

 . مهريغو لالخلاو ىدع نباو ىمليدلاو ايندلا ىبأ نبا هاور ام كلذ ريغو
 :مهيف ةدراولا ثيداحألا ديناسأ ىلع مالكلا

 نأب ىطويسلا هبقعت نكل « اهعضوب مكحو لادبألا ثيداحأ ىف ىزوجلا نبا نعط
 مكحبيف رتاوتلا دح غلب اذه لثم : لاق مث رتاوتم : تلق تئش نإو حيحص لادبألا ربخ
 ةفيعض اهلك ةفلتخم ظافلأب سنأ نع هقرط هل لادبألا ربخ ىواخسلا لاقو هتحصب
 ماشلا لهأ ركذ : لاق ديبع نب حيرش ثيدح نم دمحأ هاور ام مهيف درو ام نسحأو
 هللا لوسر تعمس ىنإ ال : لاق نينمؤملا ريمأ اي مهنعلا : اولاقف قارعلاب وهو ىلع دنع

 خلا هناكم هللا لدبأ لجر تام املك نوعبرأ مهو ماشلاب نونوكي ءالدبلا : لوقي هك
 هجرخأ ىلع ثيدح : ىطويسلا لاقو ها هقث وهو ًاحيرش الإ حيحصلا لاجر هلاجر

 ىوقي اممو : ىواخسلا لاقو ها ةرشع نم رثكأ قرط نم مكاحلاو ىناربطلاو دمحأ
 هدعن انك : مهضعب ىف ( هللا همحر ) ىعفاشلا لوق ةمئألا نيب هراشتنال لديو ثيدحلا
 فصو اذكو « لادبألا نم هنأ نوكشي ال اوناك : هريغ ىف ىراخبلا لوقو «لادْألا نم
 . لادبألا نم هنأب دحاو ريغ ةمئألاو ظافحلاو داقنلا نم امهريغ

 . ؟ مه نمف ثيدحلا باحصأ اونوكي مل نإ لادبألا : دمحأ مامإلا لوقو
 ةدع ىف تدرو لادبألا ثيداحأ : رجح نبا ظفاحلا لوق اذه ىف رمألا صخلمو

 ثوغلا امأو راثآلا ضعب ىف دروف بطقلا امأو حصي ال ام اهنمو حصي ام اهنم رابخأ

 ْ . تبثي ملف ةيفوصلا نيب رهتشملا فصولابف
 ىلع ةلالدلا ىف اهانقس ىتلا  ثيداحألا تملكت دقف مهدوجو ةدئاف امأ :ًاثلاث

 نيدباع نبا اهبتك ىتلا ةلاسرلاب هيلعف ديزملا دارأ نمو ءاذه . كلذ نع  مهدوجو

 حرش ىف ىنينملا باهشلاو « ةيثيدحلا ىواتفلا ىف ىمتيهلا رجح نبا هبتك امبو
 ندعملا ىف ىراقلا ىلع الم اذكو ىوانملا مامإلاو . ىطوبسلا ظفاحلا نع هتموظنم
 . ملعأ هللاو . ةيفلسلا تاهبش ىلع هدودر ىف ىدنبشقنلاو « ىنرقلا سيوأ ىف ىندعلا
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 ىرجي نم مهنمو «(') مالسلا هيلع ىسيعب اًمامإ ىلصي نم مهنمو

 :مهو «مهتيبلتو ءءامسلا ىف مهناذأ ةكئالملا عمسيو «لاجدلا

 نوحبسيو « فرش لك ىلع نوربكيو «لاح لك ىلع هلل نودامحلا

 اذإو «هللا ءاش نإ هلعفأ :رمألا ةدارإ دنع نولوقيو «طوبه لك دنع

 مث ةراختسالا اومدق اًرمأ اودارأ اذإو اوحبس اوعزانت اذإو اولله اوبضغ

 «ىلاعت هللا اولمح مهباود روهظ ىلعاووتسااذإو ءهولعف

 ريغب ةنجلا لخديو «قباس مهقباسو «مهرودص ىف مهفحاصمو
 مهملاظو «اًريسي اباسح بساحيو ءجان مهدصتقمو باسح

 لهأ بايث ناولأ نوسبليو ءاموحرم الإ دحأ مهنم سيلو هل روفغم

 هللا ةيكزتب لودع] طسو ةمأ مهو ةالصلل سمشلا نوعاريو «ةنجلا

 ضرتفا ام مهيلع ضرتفاو اولتاق اذإ ةكئالملا مهرضحتو[ لجو زع

 كلذكو «ةبانجلا نم لسغلاو ءوضولا :وهو «لسرلاو ءايبنألا ىلع

 اودونو «ءايبنألا ىطعأ ام لفاونلا نم اوطعأو «داهجلاو جحلا

 اهيأيب مهبتك ىف ممألا نم مهريغ ىدونو ءاونمآ نيذلا اهيأ ايب

 ْ . نيكاسملا

 ىف درو ءانعم ام وأ « ميرم نب ىسيعب مامإ | ىلصيل نمل مكنم نإو ١ ثيدح (؟)
 . ةريغو ةجام نبا هاورو ةريره ىبأ نع نيحيحصلا
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 هوركذي نأ مهرمأف )2١ «مكركذأ ىنوركذا» : ىلاعت هلوقب اوبطوخو

 ىتلا ىتمعن اوركذا» : هلوقب ليئارسإ ونب تبطوخو ء«ةطساو ريغب
 معنلا تناكف «هئالآب الإ هللا اوفرعي مل مهنإف 7 «مكيلع تمعنأ

 نم نولوألا نوقباسلاو» :تلزن املو «معنملا ركذ ىلإ ةلصوم
 مهنع هللا ىضر ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا

 ىضرلا دعب سيلو ىتمأل اذه» : كك هللا لوسر لاق ) «هنع اوضرو
 «مهاوس نم ىلع زوجت مهتداهشو «ةلبقلا لهأ اومسو «طخس
 نبا ناكو «مهتلم ريغ ىلع ةداهش مهل زوجت ال ممألا تناكو

 «ديرجتلا ةمألا هذه ىف لحي ال» : لوقي ( هنع هللا ىضر ) دوعسم

 ةماقإ دنع دمي الو هب ايث درجت ال : ىنعي .دفص الو « لغ الو دمالو

 ظ ظ . هبوث هيلعو اًدعاق برضي لب «دودحلا
 ىف فرعي الو «فيفختلا ىلع عئارشلا ءدب ناكو : ءاملعلا لاق

 مالسلا هيلع ىسوم ءاج مث «ليقثت ميهاربإو حلاصو حون عرش

 ةعيرش تءاجو «كلذ وحن ىلع ىسيع هعبتو «لاقثإلاو ديدشتلاب
 ناك نم ليهست قوفو «باتكلا لهأ ديدشت خسنب كو دمحم انيبن
 . ملعأ هللاو «لادتعالا ةياغ ىلع ىهف «مهلبق

 )١( ةيآ ةرقبلا ةروس ١67 .

 ) )1ةيآ ةرقبلا ةروس 4١ .

 ) )9ةيآ ةبوتلا ةروس ٠١١.



 ثلاثلا مسقلا

 ةرخآلا ىف هتاذ ىف هب صتخا اميف

 (ملسو هلاو هيلع هللا ىلص)

 نم قيفي نم لوأو ع 2)هنع ضرألا قشنت وشنت نم لوأ هنأب لَو صتخا

 «قاربلا ىلع رشحيو كلم فلأ نيعبس ىف رشحي هنأبو 3 ةقعصلا

 نم للحلا مظعأ فقوملا ىف ىسكيو . فقوملا ىف همساب نذؤيو

 نأو ) دومحملا ماقملابو ) شرعلا نيمي نع موقي هنأبو 2 ةنجلا

 نييبنلا مامإ هنأو 2 هئاول تحت هنود نمف مدأو « دمحلا ءاول هديب

 لوأو 2 دوجسلا ىف هل َنذؤي نم لوأو 3 مهبيطخو مهدئاقو 3 ذئموي

 لوأو عفاش لوأو « ىلاعت هللا ىلإ رظني نم لوأو « هسأر عفري نم
 ىف نولأسي سانلا لكو « هريغ قح ىف هللا لأسيو « عفشم

 « ءاضقلا لصف ىف ىمظعلا ةعافشلاب ِهِكَي صتخاو « مهسفنأ

 ىف ةعافشلابو 2 باسح ريغب ةنجلا موق لاخدإ ىف ةعافشلابو

 ةعافشلابو « دحأ مهنم ىقبي ال ىتح « رانلا نم هتمأ مومع جارخإ

 .  تاعاطلا

 انأو ءاوشعب اذإ ًاجورخخ سانلا لوأ انأ » : لاق كي هللا لوسر نأ سنأ نع ىذمرتلا ىور )١(
 ٠ الو ىبر ىلع مدآ دلو مركأ انأو « ىديب ذئموي دمحلا ءاول « اوسيأ اذإ مهرشبم انأو « اودفو اذإ مهبيطخ

 . (رخف
 « ةنجلا للح نم ةلح سكأف 2 هنع ضرألا قشنت نم لوأ انأ » : ةريره ىبأ نع ىذمرتلا ىورو

 . ؛ ىريغ ماقملا كلذ موقي قئالخلا نم دحأ سيل : شرعلا نيمي نع موقأ مث
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 نميف ةعافشلابو « بساحي نمع ًافيفخت فقوملا ىف ةعافشلابو
 ىف ةعافشلابو « باذعلا هنع ففخي نأ رافكلا نم رانلا ىف دلخي

 نم دحأ رانلا لخديال نأ هبر لأسو « اوبذعيال نأ نيكرشملا لافطأ

 ةنجلا ىلإ طارصلا ىلع زوجي نم لوأ هنأو « كلذ هاطعأف هتيب لهأ

 الإ ءايبنألل سيلو « ارون ههجوو هسأر نم ةرعش لك ىف هل نأو

 .نارون

 ءاهلخدي نم لوأو © ةنجلا باب عرقي نم لوأ هنأو 0 طارصلا

 ضوحلابو رثوكلاب صخو : ( اهنع هللا ىضر ) ةمطاف هدعبو

 2 ضايحلا ضرعا هضوح نكلو 2 ضوح ىبن لكلو 2 مظعالا

 00 ةنجلا ىف ةجرد ىلعأ ىهو ةليسولاب صخو 2 ادراو اهرثكأو

 (4) « ةنجلا عرت نم ةعرت ىلع هربنمو « ةنجلا ىف بتاور هربنم مئاوقو

 هنم بلطي الو 2 (0) ةنجلا ضاير نم ةضور هربقو هربنم نيب امو

 ءارو نم دانم ىدان ةمايقلا موي ناك اذإ ١ « ًاعوفرم ىلع نع ميعن وبأو ىناربطلاو مكاحلا ىور (1)
 ىف مكاحلا هاور ... رمت ىتح دمحم تنب ةمطاف نع مكراصبأ اوضغ « عمجلا لهأ اي : بجحلا
 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : لاقو ١م / 7 كردتسملا

 . « امهقعقأف ةنجلا باب نم ةقلحب ذخأي نم لوأ انأ ١ : ىذمرتلاو دمحأ مامإلا ىور (7)

 عمس هنأ ( امهنع هللا ىضر ) صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع هحيحص ىف ملسم ىور ()

 ةالص ّىلع ىلص نم هنإف « ىلع اولص مث لوقي ام لثم اولوقف نذؤملا متعمس اذإ : لوقي كب ىبنلا

 هللا دابع نم دبعل الإ ىغبنت ال ةنجلا ىف ةلزنم اهنإف ةليسولا ىل هللا اولس مث ارشع اهب هيلع هللا ىلص
 . «ةعافشلا هل تلح ةليسولا ىل لأس نمف وه انأ نوكأ نأ وجرأو

 . ةريره ىبأ نع دمحأ مامإلا هاور « ةنجلا عرت نم ةعرت ىلع اذه ىربنم » : كي هلوقل ()

 . « ةنجلا ضاير نم ةضور ىربنمو ىتيب نيب ام ١ ظفلب ملسمو ىراخببلا هاورو (6)

 . هتيب ىف كي هربق نإف « ... ىربق نيب ام : ةياورو ةياورلا هذه نيب ةافانم الو
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 الإ ةمايقلا موي عطقنم بسنو ببس لكو « غالبلاب ءايبنألا عيمجل

 . (1) ( هبسنو هببس

 اميركت ؛ هدلو رئاس نود هب ةنجلا ىف مالسلا هيلع مدآ ىنكيو
 مهنأ ةرتفلا لهأ ىف ثيداحأ تدروو « دمحم وبأ »: هل لاقيف ءهل

 لخد ىصع نمو « ةنجلا لخد عاطأ نمف ؛ ةمايقلا موي نونحتمي
 هنيع مهبّرقتل ناحتمالا دنع اوعيطي نأ مهلك هتيب لآب نظلاو . رانلا

 , "0 ِهِدكَع

 لك» : لاق ِةِكَي ىبنلا نأ هنع هللا ىضر رمع نع ىقهيبلاو مكاحلاو ىناربطلا ىور )١(

 انديس جاوز ىف ببسلا وه ثيدحلا اذهو « ىبسنو ىببس الإ ةمايقلا موي عطقنم بسنو ببس
 . ههجو هللا مرك ىلع انديس تنب موثلك مأ نم هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع

 موي اونحتمي نأ ىلإ نوفوقوم مهنأ ديفت ةريثك ثيداحأ ةرتفلا لهأ ىف درو دقو اذه (؟)
 : ةثالث اهنم حصصملاو « رانلا لخد ىصع نمو ةنجلا لخد عاطأ نمف « ةمايقلا

 لجر : ةمايقلا موي نوجتحي ةعبرأ : لاق ِهكَي هللا لوسر نأ « عيرس نب دوسألا ثيدح - ١

 : لوقيف مصألا امأف ةرتفلا ىف تام لجرو مره لجرو «قمحأ لجرو «ًاشيش عمسي ال مصأ

 نايبصلاو مالسإلا ءاج دققل بر : لوقيف قمحألا امأو ؛ ًائيش عمسأ امو مالسإلا ءاج دقل بر
 تام ىذلا امأو « انس لقبا امو 2 ءاج دقل بر : لوقيف مرهلا امأو « رعبلاب ىننوفذحي
 اولخدا نأ : مهيلإ لس هنعيطُيل مهقيثاوم ذخأيف «لوسر كل ىناتأ ام بر : .لوقيف ةرتفلا ىف
 . اهيلإ بح. يف اهلخدي مل نمو ًامالسو دب هيلع تناك اهلخد نمن رانا

 دمحأ مامالا امهاور « دوسألا ثيدح لثم وهو ًافوقوم ةريره ىبأ ثيدح : ىناثلاو - ؟
 دنسب قازرلا دبعو داقتعالا باتك ىف ىقهيبلاو امهيدنسم ىف قحسإو

 لهأ ءاج ةمايقلا موي ناك اذإ : ِلكَي هللا لوسر لاق ( هنع هللا ىضر ) نابوث ثيدح

 ًالوسر انيلإ لسرت مل انبر : نولوقيف مهبر مهلأسيف مهروهظ ىلع مهرازوأ نولمحي ةيلهاجلا
 ول مكتيأرأ مهبر مهل لوقيف « كدابع عوطأ انكل ًالوسر انيلإ تلسرأ ولو « رمأ كل انتأي ملو

 - نوقلطنيف ٠ اولخديف منهج ىلإ اودمعي نأ مهرمأيف معن : .نولوقيف ؟ ىنوعيطت رمأب مكترمأ

 تر



 أرقا : هبحاصل لاقي هنأو « نارقلا ىأ ددعب ةنجلا تاجرد نأ دروو

 ىف دري ملو « اهؤرقي ةيأ رخآ دنع هتلزنم رخآف « 20 خلا ... قراو

 رئاس نود ِةِكَو هباتك الإ ةنجلا ىف أرقي الو « كلذ لثم بتكلا رئاس

 . هناسلب الإ ةنجلا ىف ملكتي الو « بتكلا

 نزاخلا موقيف « ةنجلا باب عرقي نم لوأ انأ : لوقي ٍِكَك ناكو

 « كل حتفأف موقأ :لوقيف « دمحم انأ لوقأف ؟ تنأ نم : لوقيف

 . ملعأ هللاو « 2 كدعب دحأل موقأ الو « كلبق دحأل مقأ ملو

 اهنم انرجأ انبر : نولوقيف مهبر ىلإ نوعجريف اريفزو ًاظيغت اهل اودجو اهنم اوند اذإ ىتح-
 : لوقيف مهقيثاوم كلذ ىلع ذخأيف ؟ ىنوععيطت رمأب مكترمأ نإ ىنأ اومعزت ملأ : لوقيف
 عيطتسن الو اهنم انقرف انبر : نولوقيف ٠ اوعجرو اوقرف اهوأر اذإ ىتح نوقلطنيف « اهيلإ اودمعا
 تناكل ةرم لوأ اهولخد ولف : ِةيكلَب ىبنلا لاقف « نيرخاد « اهولخدا : لوقيف « اهلخدن نأ

 داشرلاو ىدهلا لبس رظنا /ىبهذلا هرقأو هححصو مكاحلاو رازبلا هاور « ًامالسو ًادرب مهيلع
 . ١ ج دابعلا ريخ ةريس ىف

 نابح نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو ملسمو ىراخبلاو هدنسم ىف دمحأ هاور )١(
 مض ىف ريبكلا حتفلا رظنا ( امهنع هللا ىضر ) ورمع نب هللا دبع نع هكردتسم ىف مكاحلاو
 . ”ج ريغصلا عماجلا ىلإ ةدايزلا

 . ( هنع هللا ىضر ) سنأ نع هدنسم ىف دمحأو ملسم هاور (؟)
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 عبارلا مسقلا
 ةرخآلا ىف هتمأ ىف هب صتخا اميف

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 « ممألا نم ضرألا مهنع قشنت نم لوأ هتمأ نأب لَو صقخا
 ىف نونوكيو « ءوضولا راثآ نم نيلجحم ًارغ ةمايقلا موي نوتأيو
 رون الإ مهريغل سيلو « ءايبنألاك نارون مهلو ٍلاع موك ىلع فقوملا
 مهتيرذ ىعستو « دوجسلا رثأ نم مههوجو ىف اميس مهلو « دحاو

 قربلاك طارصلا ىلع نورميو مهناميأب مهبتك نوتؤيو « مهيديأ نيب

 ىف مهباذع لجعو « مهئيسم ىف مهنسحم عفشيو « حيرسلاو
 اهروبق لخدتو « ةصحمم ةمايقلا ىفاوتل خزربلا ىفو ايندلا
 « نينمؤملا رافغتساب اهنع صحمم « بونذ الب جرختو «اهبونذب
 . ىعس ام الإ مهلبق نمل سيلو « اهل ىعس امو تعس ام اهل

 وهو . تامحقملا مهل رفغيو ؛ قئالخلا لبق مهل ىضقيو
 نودهشي « ماكحلا نم لودعلا ةلزنم اولزنو ؛ ًانازيم م سانلا لقثأ

 . مهتغلب مهلسر نأ سانلا ىلع

 اذه ملسم اي : هل لاقيف ؛ ًاينا ارصن وأ ًايدوهي مهنم لك ىطعيو

 لخديو « ممألا رئاس لبق ةنجلا نولخديو « 2١ رانلا نم كؤادف

 وأ ًايدوهي ملسم لك ىلإ هللا عفد ةمايقلا موي ناكاذإف :ىسوم بأ ثيدحح نم ملسم هجرخأ (1) ٠
 رانلا ىف هناكم هللا لخدأ الإ ملسم لجر توميال» : هل ةياور ىفو ؛رانلا نم كؤادف اذه : لوقيف ًاينارصن
 . توريب ةعبط ١50 ص 4 ج ءايحإلا ثيداحأل ىقارعلا جيرخت رظنا / ه١ ؛ًاينارصن وأ ًايدوهي
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 نيعبسلا نم دحاو لك عمو « باسح ريغب ًافلأ نوعبس ةنجلا مهنم
 ةئام ةنجلا لهأو « ةنجلا ىف مهلك مهلافطأو « ًافلأ نوعبس ًافلأ

 ىلجتيو « نونامث ةمألا هذهو « نوعبرأ ممألا رئاس « ًافص نورشعو
 ىفو « ةنسلا لهأ عامجإب هل نودجسيو هنورسيف مهيلع هللا

 هذه الإ « رانلا ىف اضعبو ةنجلا ىف اهضعب همأ لك » : ثيدحلا

 . ملعأ هللاو . « ةنجلا ىف اهلك اهنإف ةمألا

 ل ؟56ك-



 سماخلا مسقلا

 فيفخت ىه ىتلا تابجاولا نم هب صتخا اميف

 اهضعب ىف هكراش امبرو هريغ ىلع

 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا

 كاوسلا « دجهتلاو « رتولاو . ىحضلا ةالص بوجوب ٌةْكَو صخ
 عبرأو « ةعمجلا لسغو رجفلا ىتعكرو « ةرواشملاو « ةيحضألاو
 خسن مث « ثدحأ املكو « ةالص لكل ءوضولابو « لاوزلا لبق

 اذإو « مهددع رثك نإو ٠ ودعلا ةرباصمو « ةذاعتسالابو كاوسلاب

 رييغت راهظإو ؛ هلتق لبق هنع فشكني مل برحلا ىف ًالجر زراب

 , هدعوب ءافولا بوجوو « فوخلاب هنع هطوقس مدعو « ركنملا
 ىف هئاسن رييختو « ارسعم نيملسملا نم تام نم نيد ءاضقو

 نهيلع جوزتلا مدعو « هنرتخا نأ دعب نهكاسمإو « هرايتخاو « هقارف
 . كَ هل ةنملا نوكتل كلذ خسن مث « نهل ةأفاكم نهب لدبتلا وأ

 ىه ىتلاب عفدي نأو « اهيف للخ ال ةلماك ةالصلا ضرف ىدؤي نأو
 «مهعمجأب سانلا هفلك ام هدحو ةسايسلا ملع نم فلكو « نسحأ

 امب لمعلا نم فلكو « سانلا ةرشاعم عم قحلا ةدهاشمب فلكو

 . نوعمجأ سانلا هب فلك

 ةالصلا هنع طقست الو « ىحولا ةلاح ايندلا نع ذخؤي ناكو
 « ةرم نيعبس موي لك رافغتسالاب فلكو ماكحألا رئاسو موصلاو
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 ًاربج ال « رجلا ىف ةدايز ضئارفلل ةعباتلا هلفاون عيمج تناكو

 ةالص نيسمخب ٌّصخو « كي ةمات هنم اهلك اهنإف « ضرفلا للخل
 ضعب دروأو « ءارسإلا ةليل ناك ام قفو ىلع « ةليل موي لك ىف
 . ةعكر ةئام تغلبف « سمخلا ريغ هتالص ىف ثيداحألا ءاملعلا

 : ىلاعت هلوقل ًالاثتما ةالصلا تقو مئانلا ظاقيإ بوجوب صخو
 ْ . *# ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا#

 هيلع بجوأو « ةيدهلا ىلع ةباثإلاو « ةقيقعلا بوجوب صخو

 ًارسعم تام نم لايع نومي ناكو 2١ راخدإلا هيلع مرحو « لكوتلا

 تارافكلا كلذكو . ربسعم وهو هتمزل نمع تايانجلا ىدؤيو

 نوعدي نيذلا عم هسفن ربصو « هركي ام ىلع ربصلا بوجوب صخو
 هيلع هللا ىلص نولقعي امب سانلا باطخو « ىشعلاو ةادغلاب مهبر
 . ملسو هلآو

 حيحصلا ىف تبث دقف ٍةِلكي هلهأل ةبسنلاب امأ هسفن ةصاخ ىف راخدإلا ْهِكَي هيلع مرحي )١(
 باب نم وه توقلا ءاطعإ نألو « ةنس توق هلشأل سبحيو ريضنلا ىنب لخن عيبي ناك هنأ

 . تابجاولاب مايقلاو ةعاطلا ىلع مهل نوع كلذ ىفو هلهأل ِةِكَي هيلع ىه ىتلا قوقحلا ءاطعإ
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 سداسلا مسقلا

 هل افيرشت تامرحملا نم هب صتخا اميف

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 هيلع ةرافكلاو ةقدصلاو 2 ةاكرلا ميرحتب وكي هللا لوسر صتخا

 ١ عامجإلاب هتاجوز ىلعو مهيفكي ام مهل ناك نإ هيلاومو هلآ ىلعو
 هيلع ًامارح ناك امنإ » : لوقي ( هنع هللا ىضر ) ةريره وبأ ناكو
 هايمو دجاسملاك ةماعلا تاقدصلا نود « نايعألا تاقدص
 207 « رادآلا

 مهيلإ ةرافكلاو رذنلا فرصو « ًالامع هلآ لعج ميرحتب صخو
 ةباتكلا ميرحت هب صخ اممو «ليعامسإ دلو نم دحأ نمث لكأو

 اذإ 29 هِتمْأل عزن هيلع مرحي ناكو « باتكلا ىف ةءارقلاو رعشلاو
 ءايبنألا كلذكو  هودع نيبو هنيب هللا مكحي وأ لتاقي ىتح اهسبل

 دنع حصألا ىف هلي ىبنلا تيب لآل لحت ةماعلا تاقدصلا وأ عوطتلا تاقدص )١(

 امب لحلل لدتساو « ةيكلاملا دنع روهشملا حيحصلا وهو ةيفنحلا رثكأو ةلبانحلاو ةيعفاشلا
 تاياقس نم برشي ناك هنأ هيبأ نع دمحم نب رفعج نع دمحم نب ميهاربإ نع ىعفاشلا هاور

 ةقدصلا انيلع مرح امنإ : لاقف تاقدصلا نم برسثتأ : هل ليقف ةنيدملاو ةكم نيب
 . ةضورفملا

 حلص مهنيب لصح وأ هودع بره اذإ امأ ٠ هل جيتحا نا حالسلاو عردلا ىه « هتمأل (؟)
 ىور دقف « هودع نيبو هنيب هللا مكحي وأ : اهدعب هلوق هب رعشي اذهو اهعزن زاج كلذ وحن وأ

 : لاق لكي نلا نأ (هنع هللا ىضر ) رباج نع هقلعو ىراخبلاو هنسحو ىقهيبلاو دمحأ مادا

 .. لتاقي ىتح اهعضي نأ هتمأل سبل اذإ ىبنل سيل
 كك



 نأ ىأ) 20 رثكتسيل ّنملاو ««مالسلا ةالصلا مهيلع» مهلك

 حاكنو « نيعألا ةنئاخو (اهنم رثكأب باثيل ةيده ىدهي
 اذإ ةراغإلا ميرحتو « سانلا هب عتم ام ىلإ نيعألا دمو «") ةيباتكلا

 مرحي نأ لبق ثعب ام لوأ نم رمخلا هيلع مرحو « 9 ريبكتلا عمس

 ال : ركب وبأ الو ء طق هبرشي ملو « ةنس نيرشع وحنب سانلا ىلع
 هثعبم لبق ةروعلا فشكو ىرعتلا نع ىهنو 2 مالسإ الو ةيلهاج ىف

 . نينس سمخب

 قيلي ال عمط اذهف هنم رثكأ بلطتل هب نمت ائيش ىطعتال : ىأ رثكتسيل نملا ميرحت (1)

 . هِي هماقمب

 نأ زوجي الو نينمؤملا تاهمأ َِي هجاوزأ نأل ةيمذولو كي هيلع ةيباتكلا حاكن ميرحت 00

 . ةنجلا ىف هعمو ةرخألا ىف هل تاجوز نهنأل ًاضيأو , مهمأ ةرفاكلا نوكت

 ىف درو دقن ناذألا ىأ رسيبكتلا عمس اذإ ( ءادعألا ىلع ىأ ) ةراغإلا ميرحت (0)

 اذإف ن ريو حيصي تح زميل م غال اك( ع لا ىضي) سأ نع نيحيحصلا

 . مهيلع راغأ عمسي ملاذإو « مهنع فك ًاناذأ عمس
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 عباسلا مسقلا

 تاحابملا نم هب صتخا اميف

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 29 ًابنج دجسملا ىف ثكملا ةحابإب كي هللا لوسر صتخا

 )2 هيلع هبوجو عم ادعاقو ةلحارلا ىلع رتولا ةالص زاوجبو

 ةعكرلا ةالص زاوجبو « رسي هريغو 2 هيف ةءارقلا ىف رهجلابو

 ةلبقلاو «- مهضعب دنع  دوعق نم اهضعبو مايق نم اهضعب ةدحاولا
 ءاش نم رهقو « لاصولاو ٌةْلَو هتمصعل ةوهشلا ةوق عم موصلا ىف

 ٍلِكَو هللا لوسر ةجهم هتجهمب ىدفيو « كله نإو هلذب كلذ كلام

 حاكنو « 2) نهف دارإو نهب ةولخلاو تايبنجألا ىلإ رظنلا ةحابإبو
 رهم الب حاكنلاو ) ءايبنألا كلذكو 2 ةوسن عبرأ نم رثكأ

 دمتعملا وهو لافقلا هعنمو « صيخلتلا بحاص هلاق اذه : بهاوملا حرش ىف ىناقرزلا لاق )١(

 لحب ال ىلع اي : ىردخلا ديعس ىبأ ثيدحب هل جتحي دق صيخلتلا ىف هلاق ام : ىوونلا لاقو «
 « بيرغ نسح ىذمرتلا لاق . كريغو ىريغ ( ًابنج هيف ثكمي ىأ ) دجسملا اذه ىف بنجي نأ دحأل
 ىور اذكو ؛ هتيب لآو دمحمل الإ بنج الو ضئاحل دجسملا لحيال : هخيرات ىف ىراخبلا ىورو
 اذه نأشب ءاملعلا فالتخا دجي بهاوملا ىلع ىناقرزلا حرش عجاري نمو اذه .ركاسع نباو ىقهيبلا
 ١ ةحابإلا ىف صيخلتلا بحاص نيمرحلا مامإ طلغ دقو « هب حاجتحالا مكحو هفيعضتو ثيدحلا
 . هل تزاج نإو كَ ىبنلا اهلعفي مل تاحابملا مظعم نأ ملعاو : ىناقرزلا لاقو

 حتف ىف رجح نبا هتبثأ ام اذهو كي هتمصع توبشل نهيلإ رظنلاو ٍتايبنجألاب ةولخلا زاوج (؟)
 مارح مأ هصق هل لديو « ضايع ىضاقلا كلذ ىف عزان نإو فَي هصئاصخ نم اذه نإ : لاقو ىرابلا

 الو ةيمرحم امهنيب نكي ملو هسأر ىلفتو اهدنع مانيو اهيلع لخدي ناك لي ىبنلا نأ اهيفو ناحلم تنب
 . ىراخبلا هاور .ها ةيجوز
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 2 مارحإلا لاح ىفو 270 دوهش البو ) ٌىلو البو « ءاهتناو ءاذتبا

 هريغ ىلع مرح ةأرما حاكن ىف بغر اذإو .ةأرملا اضر ريغبو

 اهجوز ىلع بجو ةجوزم ىف بغر اذإو « ةبغرلا درجمب اهتبطخ
 . ©” اهحكنيل اهقالط

 ءاش نمم ةأرملا جوزي نأو « هريغ ةبطخ ىلع بطخي نأ هل ناكو

 ريغب ©) نيفرطلا ٌيلوتو « هسفنل اهجوزي وأ اهيلو نذإو اهنذإ ريغب

 ١ سابعلا اهمع دوجو عم ةزمح ةنبا جوزو « اهيلو نذإ الو اهنذإ
 كجوزي نأ كنبا ىرم ةملس مأل لاقو . برقألا ىلع ِمّدَقَف

 ٠ بنيزب ىلاعت هللا هجوزو « غلبي مل ريغص ذئموي وهو ءاهجوزف

 لبق ةمينغلا نم ىفطصي نأو « الصفنم نيح دعب همالك ىف ىنثتسي

 . ءاشام ةمسقلا

 هقح ىف كلذ ىلإ ةجاحلا مدعل كلذو دوهش وأ ىلو ريغب حاكتلا كي هصئاصخ نم )١(
 ربتعاو ءافكألا قوف ِِكَي وهو ةءافكلا ىلع ةظفاحملل هريغ قح ىف ىلولا ربتعا امنإو كي

 ةرفاك نوكت ( ةأرملا ىأ ) ىه تدحج ولو ِةْكَي هيلع زوجي ال كلذو دوحجلا نمأل دوهشلا

 ىهتشي الو بغري ال هنأل « اهحكتنيل اهقالط اهجوز ىلع بجو ةجوزم ىف بغر اذإ (1)
 ةمهلأو ىلاعت هللا هردق دق نوكيو الإ ءىش ىف هبغر هنم لصحت امف « هيف هل هللا نذأ ام الإ

 قيلطتلا بوجو ىأ ) كلذ ىف رسنلا لعل : ىلازغلا لاقو « هيلإ هلآمو قح هنأ ىحولا قيرطب
 ًاناميإ  مكدحأ نمؤي ال : لاق كي هنإف هلهأ نع لوزنلا فيلكتب هناميإ ناحتما ( جوزلا ىلع

 . « نيعمجأ سانلاو هدلوو هلهأو هسفن نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح- الماك
 . مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ِكَي هنأل دقعلا ىفرط ىلوتيو (*)
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 هل دهش نم ةداهش لبقي نأو « هدلولو هسفنل دهشي نأ هل ناكو

 لتق هل ناكو . ماكحلا نم هريغ فالخب ةيدهلا لوبق هلو « هدلولو

 نأ هل ناكو « هريغل كلذ زوجي الو « ةنيب ريغ نم انزلاب همهتا نم
 وأ ىبن ىلع ىلصن نأ الإ انل سيلو « ةالصلا ظفلب ءاش نمل وعدي

 ريغب ريغلا نع ىحضي نأ دحأل سيلو « هتمأ نع ىحضو كلم
 ع 20 هريغ فالخب هللا نيبو هنيب ريمضلا ىف عمجي نأ هلو « هنذإ
 هللا نأل اهحتف لبق ىضازألا عطقي ناكو « هاجه وأ هبس نم لتق هلو

 ىلص ىلوأ باب نم ةنجلا ضرأ عطقي نأ هلو « اهلك ضرألا هكلم

 . ملسو هلآو هيلع هللا

 هل نإ : هريغو مالسلا دبع نب زعلا لاق امك ىلاعت هللا نيبو هنيب ريمضلا ىف عمجلا )١(

 ءامهاوس امم هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ» :ِّْكَي هلوقك هبر نيبو هنيب ريمضلا ىف عمجلا

 بيطخلل لَو هلوقل هريغ قح ىف عنتمم كلذو « هسفن الإ رضي ال هنإف اهمصعي نمو » : هلوقو
 تنأ بيطخلا نشب : ىوغ دقف اهمصعي نمو دشر دقف هلوسرو هللا عطي نمو ١ : لاق نيح

 هقالطإ مَمْوَأ عمج اذإ هريغ نأل هنود هريغ نم عنتما امنإ :اولاق « هلوسرو هللا صعي نمو » : لق

 . كلذ ماهيإ هيلإ قرطتي ال هبصنم نإف كي وه هفالخب ( هلوسرو هللا نيب ) ةيوستلا
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 مالا مسقلا

 لئاضفلاو تاماركلا نم هب صتخا اميف

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 ءايبنألا كلذكو « ثروي ال هنأبو « ةالصلا بصنمب ِةَللَي صتخا

 هسفنب ةازغلل جرخ اذإ ناكو . هقدص مهلام لكب اوصوُي نأ مهلف

 لهأل ناك ام # : ىلاعت هلوقل هعم جورخلا دحأ لك ىلع بجي

 ملو . © هللا لوسر نع اوفلختي نأ بارعألا نم مهلوح نمو ةنيدملا
 . ءافلخلا نم هريغ عم مكحلا اذه قبي

 ,( رزألا ىف هتانبو هجاوزأ صاخشأ ةيؤر ميرحتب صخو

 نهلاؤسو « 2 اهريغ وأ ةداهشل نهفكأو نههوجو فشك ميرحتبو
 تاهمأ نهنأو «٠ تويبلا روهظ ىلع نهتالصو . ةهفاشم

 هلآلو نهل حابأو « تويبلا ىف هدعب نهسولج بوجوو «نينمؤملا
 . 29ةبانجلاو ضيحلا عم دجسملا ىف سولجلا

 الب هب نصصتخا امم باجحلا ضرف نأل رزألا ىف هجاوزأو هتانب صاخشأ ةيؤر ميرحت (؟)1)

 راهظإ نهيلع مرحي لب اهريغ الو ةداهش ىف كلذ فشك زوجي الف نيفكلاو هجولا ىف فالخ

 ةجاح ءاضق ىلإ نهجورخ نم ةرورض هيلإ تعد ام الإ اهوحنو رزألاب تارتتسم نك نإو نهصوخش
 اهصخش زتستل اهشعن قوف ةبقلا ذاختاب ترمأ شحج تنب بنيز نأب كلذل لدتسيو « ةمرح الف
 كلذ ركني ملو اهيلع ىلص ىذلا (هنع هللا ىضر) باطخلا نب رمع مهيفو ةباحصلا رضحمب كلذو

 . توملا دعب ولو نهصاخشأ ةيؤر عنمي هنأ هيفو

 . كلذ نع مالكلا قبس (©)
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 ىلع بجي ناكو « 2)رذع الب ًامئاق هعوطتك ًادعاق هعوطت ناكو
 ( هنع هللا ىضر ) رباج ناكو « ءايبنألا كلذكو « 2)هتباجإ ىلصملا

 ىلع بجو امنإ « ءوضو ةالصلا ىف كحض نم ىلع سيل : لوقي
 نم هؤادن مرحيو « ّةِكَك هللا لوسر فلخ اوكحض مهنوكل ةباحصلا
 هلوبو همد ةراهطب صخو «ديعب نم هب حايصلاو تارجحلا ءارو

 نمو « لتق هّبس نمو « ءافش هلوب برش لب « 20 هتالضف رئاسو
 لهأ ةبحم كلذكو « ةمألا ىلع ضرف هتبحمو « رفك هب ناهتسا

 . هيلإ نوبسني هتانب دالوأو « طق ىبن ةأرما غبت 3 ملو « هباحصأو هتيب

 نم هتيرذ لعج الإ طق ًايبن ثعبي مل ىلاعت هللا نإ ١ : ثيدح ىفو

 . 2 « ىلع بلص نم ىتيرذ لعج ىلاعت هللا نإف ىريغ « هبلص
 ىلع جوزتلا ءاملعلا ضعب عنمو 27 هتانب ىلع جوزتلا زوجيالو

 ةالص» :لاق ِةَِي ىبنلا نأ تثدح : لاق رمع نبا نع دواد وبأو ملسم مامالا هجرخأ امل )١(
 ةالص تلق كنأ تثدح هللا لوسراي تلقف اًسلاج ىلصي هتدجوف هتيتأف ةالصلا فصن ًادعاق لجرلا
 . «مكنم دحأك تسل ىنكلو لجأ :لاق ًادعاق ىلصت تنأو « ةالصلا فصن ًادعاق لجرلا

 « مكييحي امل مكاعد اذإ |! لوسرللو هلل اوبيجتسا اونمآ نيذلا اهيأ اي # : ىلاعت هلوقل (1)

 نعو  ةالصلا ىف وهو ًادحأ ىدان اذإ ِةِكَي هتباجإ بوجو ىلع اهب لدتسا : ءاملعلا لاق « ةبآلا
 رم ةريره ىبأ نع ىئاسنلاو ىذمرتلا هجرخأ ام بوجولاب لوقلا ديؤيو  اهلطبي ال اذه نأ ىعفاشلا

 نم كعنم ام : لاقف ءاج مث هتالص ىف لجعف هاعدف ىلصي وهو بعك نبا ىبأ ىلع هي ىبنلا
 امل مكاعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسالا : ىحوأ اميف ربخت ملأ : لاق ىلصأ تنك : لاق ىتباجإ
 . ثيدحلا .. . هللا ءاش نإ دوعأ الو ىلب : لاق (مكيحي

 . كلذب قلعتي ام لك ىف لوقلا لصف دقف ىطويسلا مامالل ىربكلا صئاصخلا عجاري (5) ()

 . سابع نبا نع بيطخلاو رباج نع ىناربطلا هاور (5)
 اوحكتي نأ ىف ىنونذأتسا مشاه ىنب نإ :١ هيفو ىراخبلا ثيدحلا لكي هتانب ىلع جوزتلا مدع (5)

 نبا بحي نأ الإ نذآ ال مث نذآ ال مث نذآ ال + لاقف كي ىبنلا اوراشتساف «٠ بلاط ىبأ نب ىلع مهتتبا
 . ثيدحلا ... ىتنبا قلطي نأ بلاط ىبأ
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 نمو « رهاظ ههجوو « ةمايقلا موي ىلإ نلفس نإو « هتانب ةيرذ

 ىلص بارحم ىف دهتجي الو « رانلا لخدي مل نيبناجلا نم هرهاص
 ظفلب هل ءاعدلا نع هبصنم لجيو « ةرسي ىف الو ةنمي ىف ال هيلإ

 . 20 ةمحرلا

 امك « همتاخ ىلع « هللا لوسر دمحم » شقني نأ دحأل سيلو

 هايؤرو « ًاقح الإ اضرلاو بضغلا ىف لوقي ال ناكو ِةِكَي همتاخ ناك

 . ءايبنألا كلذكو ©« قح

 ىلع « نمزلا ليوطلا ءامغإلا الو نونجلا ءايبنألا ىلع زوجي الو
 مون مهمون فلاخ امك « مهريغ ءامغإ فالخب مهءامغإ نأ

 نع مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا هيزنت بجيف ةلمجلابو «مهريغ
 نم ءاش امب ءاش نم ّصُخي نأ ِةكَي هل ناكو سوفنلا رّني صقن لك
 ىف صخر امكو « نيلجر ةداهشب ةميزخ ةداهش هلعجك « ماكحألا

 )١( لاق هنأل « هللا همحر : لوقي نأ ِِكَب ىبنلا ركذ اذإ دحأل زوجي ال : ربلا دبع نبا لاق :

 ةمحرلا ةالصلا ىنعم ناك نإو ىل اعد نم الو ىلع محرست نم لقي ملو « ىلع ىلص نم «
 الا: ىلاعت هلوق هديؤيو « هريغ ىلإ | هنع لدعي الف كي هل ًاميظعت ظفللا اذهب صخ هنكلو

 وهو ( ىراخبلا حرش) ىف رجح نبا لاق * ًاضعب مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا ءاعد اولعجت
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 تنب ءامسأل دادحإلا كرت ىفو 2١ ميكح تنب ةلوخل ةحاينلا
 « نهجاوزأ رود نثري نأب نيرجاهملا ءاسن صخو « 2 مع

 . نهل ىوأم ال بئارغ نهنوكل

 تنب ةلوخل وأ (  ةيراصنألا ثراحلا تنب ةبيسن ) ةيطع مآل ةحاينلا ىف ِلكَي هصيخرت )١(

 + ةيطع مأ نع نيريس تنب ةصفح نع ريسفتلا باتك ىف ىراخبلا ماالا كلذ جرخأ - -ميكح

 تضبقف ةحاينلا نع اناهنو « ًائيش هللاب نكرشي ال نأ » انيلع أرقف كي هللا لوسر انعياب : تلاق
 ىأ « اهلسارت ةحانملا ىف ىرخألا عم ةأرملا مايق داعسالا ) ةنالف ىنتدعسأ : تلاقو اهدي ةأرما

 اهيزجأ نأ ديرأ (اهيلع ةدعاسملا ىف الإ لمعتسي الو ىنعملا اذهب صاخ وهو « اهدعاست

 لاقو اهيدعسأف ىبهذا : ىئاسنللو . اهعيابف تعجرو تقلطناف ًائيش ِةَِكَي ىبنلا اهل لاق امف
 ةيطع مأ ىه اهدي تضبق ىتلا : ظفاحلا

 مومعلا نم صخب نأ عراشللو ةصاخ ةيطع مأل صيخرتلا ىلع لومحم اذه : ىوونلا لاق
 تهرك مث ةحابم تناك ةحاينلا نأ رهاظلاو : ( بهاوملا ىف ) ىناقرزلا لاقو « ءاشي نم

 ءاسنلا ةعيابم تمت امل مث ةهاركلا عم زاوجلا نايبل عقو كلذب نذإلا نوكيف تمرح مث ًاهيزنت
 اهل صخر ل هنأ ةيطع رأل صيخرتلا اذه نم مهفيالو ٠ ديدشلا ديعولا دروو ميرحتلا عقو
 زع ىلوملا ىلع ضارتعالاو طخسلا ظافلأ اهيف ةحاين لك سيلف « اهقالطإ ىلع ةحاينلا ىف

 لمتحيو دحأل ِِلكَي ىبنلا هيف صخري نأ لاحمو رفك اذهف بوسيجلا قش :و دودخلا مطلو لجو

 اهيف ىتلا لاعفألا وأ ظافلألا هذه لثم نوتأي ال مهنأ هملعل مهدعاست نأ اهل صخر نوكي نأ

 رمأ ىف ةيضق هذهو ىفخي ال امك ةيهيزنتلا ةهاركلا نم عون كانه ناك نإو ضارتعاو طخس

 . اهيلع ساقي ال صاخ
 وبأ مث بلاط ىبأ نب رفعج اهجوزت ىتلا ةيمعفخلا سيمع تنب ءامسأل دادحإلا كرت (1)
 ( نانمؤملا مأ ) ثراححلا تنب ةنوميم تخأ ىهو ىلع دعب تتامو مهل تدلوو ىلع مش ركب
 ىأ ىبّلست : لَك هللا لوسر ىل لاق رفعج بيصأ امل » : ىئاسنلاو دعس نبا جرخأ « اهمأل

 ( اهجوز توم دعب باضخلاو ةنيزلا نم ةأرملا عانتما بلستلاو ) ًاثالث كجوز ىلع ( ىّدحأ )
 ىف تماد ام ةأرملا ىلع هبوجو عم اهدعب دادحإلا كرت اهل حابأف « تئش ام ىعنصا مث

 .ةدعلا
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 , 29 هلامش نعو هنيمي نعو همامأ رظني امك هفلخ نم ىري ناكو

 هقير ءوضولا ىفو 2 راهنلاب ىري امك ةملظلا ىفو ليللاب ىريو
 الام هعمسو هتوص غلبيو ٠ عيضرلا ءىزجيو « حلاملا ءاملا بذعي

 ملتحا الو . طق بءاثت امو « هبلق ماني الو هنيع مانتو « هريغ هغلبي
 . كسملا نم بيطأ هقرعو « (ةثالثلا) ىف ءايبنألا كلذكو « طق

 ىلعأ هفتك نوكي سلج اذإو « هلاط ليوطلا عم ىشم اذإ ناكو

 هل ىؤر الو ,« ©” ضرزألا ىلع هلظ عقي ملو « نيسلاجلا عيمج نم

 . لمقلا هاذا

 نكت ملو « اهبكار وهو لوبت الو ثورت ال ةباد بكر اذإ ناكو
 ىوطت ضرألا تناكو « ةرفاظتم هلجر رصنخ ناكو.« صّمَح همدقل

 انهاه ىتلبق نورت له » : لاق ِْكي هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ناخيشلا جرخأ (1()5)

 . « ىرهظ ءارو نم مكازأل ىنإ ٠ مكدوجس الو مكعوكر ىلع ىفخي ام هللاوف

 ىف ىري كي هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع « ركاسع نباو ىقهيبلاو ىدع نبا جرخأو

 ِلَي هب صاخ ىقيقح كاردإ راصبإلا اذه : ءاملعلا لاقو : ءوضلا ىف ىري امك ءاملظلا

 ناكف « ًاضيأ ةداعلا هيف هل تقرخنا هينيع ةيؤرب نوكي نأ زوجي مث « ةداعلا هيف هل تقرخنا

 . ًالقع ةلباقملا اهل طرتشي ال ةيؤرلا نأ ةنسلا لهأ دنع قحلا نأل ةلباقم ريغ نم امهب ىري
 . ملعأ هللاو « ةرخآلا ىف ىلاعت هللا ةيؤر زاوجب اومكح كلذلو

 ' ىف لظ هل ىري نكي مل ِةِكي هللا لوسر نأ ناوكذ نع « ىذمرتلا ميكحلا جرخأ (4) (5)

 ليقو «ضرألا ىلع عقي ال ناك هلظ نأ : هصئاصخ نم : عبس نبا لاقو « رمق الو سمش

 . ملعأ هللاو . همدقب رفاك هؤطي ال ىتح
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 لجر لك « شطبلاو () عامجلا ىف نيعبرأ ةوق ىتوأو « ىشم اذإ هل

 . لجر ةئام ةوق هتوق

 ضرألا تناكو « ةقعللا هعنقت « ءاذغلا ىف سانلا عنقأ ناكو

 كلذكو « كسملا ةحئار هناكم نم مشيو 27 هنم جرخي ام علتبت

 ىف بلقتو « طق حافس مدآ ندل نم هبسن ىف عقي ملو « ءايبنألا
 مانصألا تسكنو 2 هريغ هاوبأ دلي ملو ) ًايبن جرخ ىتح نيدجاسلا

 عقوو 2 رذق هب ام افيظنو ةرسلا عوطقمو 2 انوتخم دلوو ) هدلومل

 همأ تأرو « لهتبملا عرضتملاك هعبصأ ًاعفار « ادجاس ضرألا ىلإ

 كلذكو « ماشلا روصق هل تءاضأ اهنم جرخ ًارون هتدالو دنع

 ىف ناكو « تملسأ الإ ةعضرم هعضرت ملو « نيري نييبنلا تاهمأ

 راشأ ثيح هيلإ رمقلا ليميو « ةكئالملا كيرحتب كرحتي هدهم

 ربكأ هللا ١ : لاق نأ هب ملكت ام ناكو « دهملا ىف ملكتو « 29 هيلإ

 ىف هئاسن ىلع رودي كي ىبنلا ناك : لاق سنأ نع « ةداتق قيرط نم ىراخبلا جرخأ )١(
 انك : لاق ؟ هقيطي ناك وأ : سنأل تلق ةرشع ىدحإ ّنهو راهنلاو ليللا نم ةدحاولا ةعاسلا
 ىف ىطويسلا اهقاس ىتلا ثيداحألا نم كلذ ريغو ... « نيثالث ةوق ىطعأ هنأ ثدحتن
 . صئاصخلا

 ىتأت هللا لوسراي تلق : تلاق ةشئاع نع مهريغو ىقهيبلاو ميعن وبأو دعس نبا جرخأ (؟)
 نم جرخي ام علتبت ضرألا نأ تملع ام وأ ١ : لاق ؟ ىذألا نم ءىش كنم ىري الف ءالخلا
 ش ا . (« ءايبنألا

 دبع نب سابعلا نع ركاسع نباو بيطخلاو ( نيتأملا ) ىف ىنوباصلاو ىقهيبلا جرخأ (*)
 دهملا ىف كتيأر كتوبنل ةرامأ كنيد ىف لوخدلا ىلإ ىناعد هللا لوسراي تلق : لاق بلطملا

 ىنثدحيو هثدحأ تنك ىنإ : لاق . لام هيلإ ترشأ ثيحف كعبصأب هيلإ ريشتو رمقلا ىغانت

 . ©« شرعلا تحت دجسي نيح هتبجو عمسأو ءاكبلا نع ىنيهليو
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 مث ١٠ ضبق ام دعب حورلا هيلإ تدرو )2١ « ًاريثك هلل دمحلاو ًاريبك

 « هيلإ عوجرلا راتخاف هللا ىلإ عوجرلاو ايندلا ىف ءاقبلا نيب ريخ
 . ءايبنألا كلذكو .

 « هلاح نع هلأسي « هضرم ىف مايأ ةثالث ليربج هبر هيلإ لسرأو
 « ليعامسإ » هل لاقي كلم هعم لزن توملا كلم هيلإ لزن املو

 كلذ لبق ضزألا ىلإ طبهي ملو ءامسلا ىلإ دعصي مل ءاوهلا نكسي
 ١ : هيلع ىدانيو ىكبي توملا كلم توص اوعمسو ««") طق مويلا

 , ©0( .هادمحماو

 ريغب اجاوفأ سانلا هيلع ىلصو « ةكتئالملاو هبر هيلع ىلصو

 ةزانجلا ءاعد ريغبو « ًاتيمو ًايح مكمامإ وه :اولاقو ءمامإ
 . ءايبنألا كلذكو « ضبق ثيح هتيب ىف نفدو «فورعملا

 ضرألا تملظأو « ةربقملا ىف نفدلا مهريغ قح ىف لضفألاو

 كلذكو « ةماقإو ناذأب هيف ىلصي هربق ىف ىح وهو « هتوم دعب

 هدهم نأ عبس نبا رككذو دلو ام لئاوأ ملكت كك ىبلا نأ : ىراخبلا حرش ىف رجح نبا لاق )١(
 . ؟ًاريثك هلل دمحلاو ًاريبك ربكأ هللا ١ : هب ملكت مالك لوأ نأو ةكئالملا كيرحتب كرحتي ناك

 ىف هلوطب ثيدحلا ىطويسلا ركذو لضعم دانسإب قناربطلاو ىقهيبلاو ىعفاشلا هاور 0

 . صئاصخلاو تايآلا نم ِةِكَي هراضتحا دنع هل عقو ام ١ : باب صئاصخلا

 ىطويسلا ركذ امك ( هنع هللا ىضر ) ىلع نع ميعن وبأ هجرخأ دقف توملا كلم ءاكب ثيدح امأ

 . ًاضيأ صئاصخلا ىف
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 20 نآرقلا ةءارقك اهيلع باشي ةدابع هثيداحأ ةءارقو « ءايبنألا

 تاوصألا هدنع عفرت الو « بيطلاو هثيدح ةءارقل لسغلا بحتسيو
 ةلمحو « دحأل موقي نأ هثيدح ءىراقل هركيو ِةكي هتايح ىف وه امك
 . لودع مهلك هباحصأو « ةرضن مههوجو لازت ال ثيدحلا

 نكت ملو ©) ادحاو الإ نوكي ال هدعب مامإلا نأ « هصئاصخ نمو

 نم دحأ حاكتلا ىف مهئتفاكي ال هلآ نأو . كلذك هلبق ءايبنألا

 و رفعجو ليقعو ىلع دلو مهو . فارشألا مهيلع قلطيو «قلخلا
 ٠ ( مهنع هللا ىضر ) فلسلا حلطصم اذك « سابعلا

 رصم ىف نيسحلاو نسحلا دلوب فرشلا صيصخت ثدح امنإو
 . نييمطافلاو ءافلخلا دهع نم « ةصاخ

 ال تناك اهنأ : اهنع هللا ىضر ةمطاف هتنبا صئاصخ نمو

 ىتح ةعاس دعب اهسافن نم ترهط تدلو اذإ تناكو . 22 ضيحت

 . ءارهزلا تيمس كلذلو « ةالص اهتوفت ال

 ىلع بائي هنأ ىأ * نارقلا ةءارقك # : هلوقو « اهانعم ىف ىحولا ىلا ةعجار اهنأل )١(

 هتوالتب دبعتم وهف نارقلا اَمأ . مهفلا اهيف طرتشي هنأ الإ نآرقلا ةوالت ىلع بائي امك اهتوالت
 . ةجردلا ىف نآرقلا ىواست ِةِكَب هثيداحأ نأ د دوصقملا سيلف اذه ىلعو . . مهف ريغبو مهفب

 نأ بحي : : اهطورش نمو ةينيدلا ةفالخلا ىهو ىمظعلا ةمامإلا انه مامالاب دوصقملا 0)

 . ةمألا لاوحأ ىف داسفلا ىلإ كلذ ىدؤيف افلتخي الئل ًادحاو مامإلا نوكي

 الثل ةعاس دعب اهسافن نم ترهط : تادلوملا تلاق . ةيفنحلا ةيريهظلا ىواتفلا ىف

 ىربطلا بحملا ةيعفاشلا باحصأ نم كلذب مزجو . ءارهزلا تيمس كلذلو ةالص اهتوفت

 نع ىزوجلا نبا لاقو « ىبرقلا ىوذ بقانم ىف ىبقعلا رئاخذ  هباتك ىف نيثيدح دروأو
 - . هيلع هدش عم ىطويسلا كلذ ىلع هرقأو ناعوضوم امهنإ نيثيدحلا
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 املو « دعب تعاج امف « اهردض ىلع هدي ٌةَِْو عضو تعاج املو
 اهنفدف « دحأ اهفشكي ال نأ تصوأو « اهسفن تلسغ ترضتحا

 كلذ اهلسغب ( هنع ىلاعت هللا ىضر ) ىلع

 سرغو « هتقو ىف رعشلا تبن عرقأ سأر هديب حسم اذإ لو ناكو
 « تيبلا ءاضأ ليللا ىف مسبت اذإ ناكو « اهماع نم ترمثأف ًالخن

 « ىهتنملا ةردس ىف دعب وهو ليربج ةحنجأ فيفح عمسي ناكو
 نآرقلا ةءارقق هل ناكو « هيلإ ىحولاب هجوت اذإ ةحئار مشيو

 ءاقلب احرف هباحصأ دحأ تومل شرعلا زتهاو «2) ىنعملاب

 . 2”هحور

 اهكلس هنأ فرع الإ دحأ اهيف هعبتيف قيرط ىف ِةِكَو رمي نكي ملو

 اهل ةيصوصخ سافنلاو ضيحلا مد نم ىلاعتو هناحبس هللا اهرهطي نأب « ةدالو ىف الو ثمط
 نم اذهف  هعبت نمو ىزوجلا نبا مكح امك  نيعوضوم ناثيدحلا ناك ناو . اهريغ نود

 . ءىش ىف ىلقعلا ليحتسملا نم وه سيلو « دانسإلا ةيحان

 روهمجملا بهذم ىلع ميركلا نآرسقلا نأل تابثإ و صيحمت ىلإ جاتحت ةرابعلا هذه )١(
 تبثي الف كلذلو « ىنعملاب هتياور ملعن اميف زوجي الو « ىلاعتو كرابت هللا دنع نم ىنعمو ًاظفل

 . هب بلاطن نحنو صنب الإ صيصخت

 هللا ىضر) رباج نع ناخيشلا جرخأ دقف ( هنع هللا ىضر ) ذاعم نب دعس انديس وه (؟)

 لكشم ىف كروف نبا لاق ءذاعم نب دعس تومل شرعلا زتها : ِهِكي هللا لوسر نع ( هنع
 .رورسلاو راشبتسالا وه زازتهالا :لاقي نأ كلذ ىف ليوأتلا نم حبحصلاو : : هنايبو ثيدحلا

 دهاشن اننأل نييأرلا نيب ةافانم الو ةقيقح ةقيقح زتهاو كرحت شرعلا نأ ىلإ ! ملعلا لهأ ضعب بهذو

 . حرفلا ةدش نم ليامتو زتها ءىشب هتحرف تدار اذإ ] ناسنإلا ىف
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 . هاوسام ىلع هيبثتو ةيافك ردقلا اذه ىفو , ؛ :رصحت- الو ىصحت

 هذه تيتكبدقو : ( هنع هللا ىضر ) ىنارعشلا مامإلا لاق

 لالج خيشلا ظايفحلا ةمتاجخ انخيشو.اند يبس طخ نم صئاصخلا

 ىضر ناكو ( نيملسملاو. هملعي انعفنو هل هللا همحر ) ىطويسلا نيدلا

 دحلا اذهه ىلإ اهتيهنأ ىتح صئاصخلا هذه ت تعبتت * لوقي هنع هللا

 هللاو ءدحلا ذه ىلإ هاهنا ايحا لجأ ملي 2 ةنس نيرشع ة ةدم
 . ملعأ

 ةيم : يةحتحتكارب *رسحو هبيط نم

: 
 2 2. 3 هب دحوم فهجمل ١ د ا امدوم دادس 4 يعي ايل © 3 هم ل اوعي 8

1 

 وم ل
 ”هيفتأ

 عب يونج 006 5 3 5

_- 37 

 -. . ه0

2 
 ٍ 2 5 5 06 ند 3

 7 >2 ١ سمع أ اء . 81 هس دو يق م ع

 يع ديل ةوهفعتاب يأ

 دمع 3 يع 3 يهتم

 دي يع

: 0 
 اسد يصعد عجو# يمس حا دهس 5



 ىفطصملا فصو نع زجعلا

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)
 : ةيزمهلا ىف لاق

 صو نع زجعلا كتازجعم نم نإ
 ءاصحإلا لهحيال ذإ كف

 ايجس مالكلا بعوتسي فيك
 ءاكرلا راحبلا حزنت لهو 3

 يغبأ كحدمل ةياغ نم سيل
 ءاهتناوةياغلوقللو اه

 ايآو نامزلا كلضفامنإ
 ءانآلاهه» عناسميف كت

 : هتيئات رخآ ىف ىكبسلا لاقو

 اهعيمج راحبلا نأ ول مسقأو

 ةطوغ لك اهل ىمالقأو ىدادم
 ىتلا كيآ نم راشعملاب تئج امل

 ةرينملا موجنلا دع ىلع ديزت
 : هريغ لاقو

 هفصوب طيحت نل رثكأو غلابف
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 - مل مل : هل ليقف مونلا ىف. يضوانفلا نبيرمع ىؤرو
 : لاقف ؟ ةحا ارص يَ ىبنلا

 ْ ْ / امّصقم ىبنلا ىف حاسم لك ىرأ

  القكأو هسيلع ىنثملا غلاسب امهم 0

 ٠ هنلهاوه ئذلاب ىتثأةلا

 ؟ ىروسلا دست ام رادقُم امف هيلع ل

 ٠ يم اتت ب تيد سدم

 ىحيدم مظن كايلع ىلع ىتأي 0

 ًاسحدام كءاج هللا باستك اذإو

 عيت لك ىراصت روس ناك

 ديدي دل يع د اج داع 220 اس

 د18



 ١( كتاوعلا نبا انأ

 ىناربطلاو « روصنم نب ديعس هاور « ميلس نم كتاوعلا نبا انأ »

 لاق : ىلاعت هللا همحر لاق . ( هنع هللا ىضر ) مصاع نب ةبابش نع

 هل ناك : هريغ لاقو . عست ٌةِْكَي هتادج نم كتاوعلا » : حاحصلا ىف

 تنب ةكتاع : نهو « ةكتاع ىمست لك « ميلس نم تادج ثالث

 تنب ةكتاعو « فانم دبع مأ « ناوكذ نبا ( ميجلاب ) جلاف نب لاله

 لاله نب ةرم نب ىصقوألا تنب ةكتاعو ) « مشاه مأ ١ لاله نب ةرم

 لزانم فيرعت لب ًارخف كلذب لَك دري مل : ىميلحلا لاق

 « فيرعتلا الإ هب ديري ال ًاهيقف ىبأ ناك لاقي امك «٠ تاروكذملا

 هئابآو هسفن ىف ىلاعت هللا ةمعنب ثدحتتلا هب دارأ ِةِلَي هنأ نكميو

 . ةدالولا هذهب رخفت ميلسونبو « هتاهمأو

 موي هلاق اذهو « مطاوفلا نبا انأ » . ركاسع نبال ةياور ىفو

 ةرفصملا ىهو « ةكتاع ةأرما : لاقي : ضورلا ىف لاق «نينح

 . ةرهاطلا : ةغللا ىف ةكتاعلا : دعس

 )١( تسأرو تفرش ةأرملا تكتع : سوماقلا ىفو .

 كمكد



 نينمؤملاب ىلوأ انأ
 كرتف نينمؤملا نم ىفوت نمف « مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ انأ »

 « دمحأ مامإلا هاور « هتثرول وهف الام كرت نمو « هؤاضق ىلعف ًانيد

 هلل ىضر ) ةريره ىبأ نع ةجام نباو ىئاسنلاو ملسمو ىراخبلاو
 هللا لاق « نيملاعلا بر ضنب نينمؤملاب ىلوأ ِِلَك وهو . ( هنع

 ] . « مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ىبنلا # : ىلاعت
 نأل مهسفنأ نم مهب ىلوأ ِةِكَي ناك امنإو : ةيفوصلا ضعب لاق

 « ةاجنلا ىلإ مهوعدي ِةكَك وهو « كالهلا ىلإ مهوعدت مهسفنأ

 مهتبحم نم رثكأب هوبحي نأو « مهيلع قش نإو « مهسوفن تاوهش
 . ءاسنلا هيف لخديو « مهسفنأل

 لك ىف مهسفنأ نم مهب ىلوأ انأ ىأ « مهسفنأ نم » : ٍِكَي هلوقو

 دوجوم لكل دمملا ربكألا ةفيلخلا ىنأل «٠ نيرادلا رمأ نم ءىش

 ذفنأ ىمكحو « مهسفنأ نم مهيلإ بحأ نوكأ نأ مهيلع بجيف

 . ةيآلا تلزن امل كي هلاق اذهو « اهمكح نم مهيلع

 نم كلذ ىف هلام ركذي مل هنأ » ِِكي ةينسلا هقالخأ نساحم نمو
 نم ىفوت نمف : لاق ثيح « هيلع ام ىلع رصتقا لب « قوقحلا

 . خلا « نينمؤملا

 مكحلاصمب مئاق انأ : ثيدحلا ىنعم لصاحو : ىوونلا لاق
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 نيد هيلع ناك نإف « نيلاحلا ىف هيلو انأ « هتومو مكدحأ ةايح ىف

 هنم لبخآ ال « هتثرولف لام هل ناك نإو « ءافو فلخي مل نإ هتيضق

 هفأرأ ام , دلو : مهتنؤم ىلعف « نيجاتحم ًالايع فلخ نإو « ًائيش

 ! هتمأ ىلع هقفشأو

 ًارايتخا ناك ايندلا نم ِدِكَي هللقت

 هللا لوسر لاق : لاق (هنع ىلاعت هللا ىضر ) ةمامأ ىبأ نع

 ال : تلقف « ًابهذ ةكم ءاحطب ىل لعجيل ىبر ىلع ضرع» : هي
 كيلإ تعرضت ثعج اذإف 2 اموي عوجأو اموي عبشأ نكلو ء«براي

 دمحأ مامإلا هاور (« كتركشو كتدمح تعبش اذإو ) كتركذو

 . ىذمرتلاو

 . « روكش رابص لكل تايآل كلذ ىف نإ :١ ىلاعت لاق « صلخملا

 ىلاعت هللاف الإو . باطخلاب ذاذلتسالا ليصفتلا اذه ةمكحو

 لَو هيلع ناك ام نأب كفرعي اذهو . ًاليصفتو ةلمج ءايشألاب ملاع

 عسوتلا ناكمإ عم ًارايتخا لب ًارارطضا نكي مل ايندلا نم للقتلا نم
 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هل طسبتلاو
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 هما

 ةقرطل 0

 قيدص « ىندملا ةدارب ليلجلا دبع » خيشلا ربكألا بيدألل ناك

 : هل لوقي ليلجلا دبع خيشلا ىلإ لسرأف برغملا ىلإ رفاس ميمح
 انتنيب بحلا سراد ددحن ىلاعت

 مولم داعبلا لوط 0 ى انالك

 : ةباجأف

 انني بحلا لس ددحن ز ىلاعت

 مدي ميعنلا اهيفذإ

 لقت الن ىءاعت اهنع ىذلا ملي

 لمد داعبلا لوط ىلعانالك

 غب دو ان ْ . تلخ بشءءالمإ /مه ها

1-2 - 

 ةيدمحملا رئاخذلا ٠ م



 ىبنلا ءامسأ

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 . ًاصوصخم ًاددع اهب اوغلبو « اهدادعتل ةعامج ضرعت دق
 ىنسحلا هللا ءامسأ ددعل ةقفاوم « نيعستو ةعست غلب نم مهنمف

 . ثيدحلا ىف ةدراولا

 نم هامس نأب ىلاعت هللا هصخ دقو : ضايع ىضاقلا لاقو

 . ًامسا نيثالث نم وحنب ىنسحلا هئامسأ

 اهتلمج نع صحف اذإ : « ىفوتسملا » هباتك ىف ةيحد نبا لاقو
 . ةئامثالثلا ىفو ثيدحلاو نآرقلاو ةمدقتملا بتكلا نم

 ىبأ ىضاقلل نآرقلا ماكحأ باتك ىف تيأرو : بهاوملا ىف لاق
 مسا فلأ ىلاعت هلل : . ةيفوصلا ضعب لاق « ىبرعلا نب ركب

 نم لكف « فاصوألا » ءامسألا نم دارملاو « مسا فلأ لَك ىبنللو

 لك نم ِةكَو هلف كلذ ناك اذإو حدم فاصوأ تدرو ىتلا ءامسألا

 ام اهنمو . هيلع بلاغلا وأ هب صتخم وه ام اهنم نإ مث مسا فصو

 هل انلعج اذإو « ىفخي ال ةدهاشملاب نيب كلذ لكو « كرتشم وه
 . رثكأو لب « ركذ ام هفاصوأ تغلب ًامسا هفاصوأ نم فصو لك

 « ىواخسلا ظفاحلا ىنعي » انخيش مالك ىف هتيأر ىذلاو : لاق

 ىبرعلا نباو «افشلا ١ ىف ضايع ىضاقلاو « عيدبلا لوقلا » ىف
 ديزي مهريغو « سانلا ديس نباو ,هل « ماكحألا »و « سبقلا ١ ىف
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 عمج اهرثكأو 2. فورحلا ىلع ةبترم اهدرس مث ةئامعبرألا ىلع

 3 2 ًادج ليلق هريغل هداز امو « عيدبلا لوقلا ىف ىواخسلا هخيش

 امك « ىطويسلا ظفاحلا ذيملت ىماشلا ظفاحلا اهفعض وحن مهيلع
 خيشلا كلذ عمج دقو « بهاوملا حرش ىف ىناقرزلا هنع هلقن

 اهمظنو . امسا نيرشعو افينو ةئامنامث غلبف هيلع دازو « ىناهبنلا
 ىبنلا ءامسأ مظن ىف لئاسرلا نسحأ » « اهامس ةجودزم ىف

 . « لماكلا

 هتبحم تامالع نم

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 ال » : لاق ِةْيِكَك هنأ ( هنع هللا ىضر ) ةريره ىبأ نع ىراخبلا ىور

 سانلاو هدلوو هدلاو نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي
 . (نيعمجأ

 : هلك ىبنلل لاق هنأ ( هنع هللا ىضر ) رمع نع ىراخبلا ىورو

 نيب ىتلا ىسفن الإ ءىش لك نم ىلإ بحأ هللا لوسراي تنأل
 هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي نل :٠ لي ىبنلا لاقف «ىبنج
 بحأ تنأل باتكلا كيلع لزنأ ىذلاو » : رمع لاقف « هسفن نم

 . (رمع اينآلا : ِِكَي ىبنلا هل لاقف « يببنج نيب ىتلا ىسفن نم ىلإ

 ذِلكَع هللا لوسر ناك : (« هنع هللا ىضر ) بلاط ىبأ نب ىلع لاقو
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 ىلع درابلا ءاملا نمو « انتاهمأو انئاباو اندالوأو انلاومأ نم انيلإ ٌبحأ

 . اًأمظلا

 اهوخأو اهوبأ لتق راصنألا نم ةأرما نأ : قحسا نبا ىورو

 : مهتومب اهوربخأ نأ دعب تلاقف ِةِكَي هللا لوسر عم دحأ موي اهجوزو

 « نيبحت امك هللا دمحب وه ًاريخ : اولاق ِةِلكَك هللا لوسر لعفام

 ةبيصم لك » : تلاق هتأر املف « هيلإ رظنأ ىتح هينورأ : تلاقف

 . ةريغص ىأ « لّلَج كدعب
 هل لاق « هولتقيل مرحلا نم ةنثدلا نب ديز ةكم وكرشم جرخأ املو

 ديز اي هللاب كدشنأ :  ملسي نأ لبق كلذو - برح نب نايفس وبأ

 لاقف « كلهأ ىف كنأو هقنع برضن اندنع نآلا دمحم نأ بحتأ

 هبيصت هيف وه ىذلا هناكم ىف نآلا دمحم نأ بحأ ام هللاو : ديز

 نم ًادحأ تيأر ام : نايفس وبأ لاقف ىلهأ ىف سلاج ىنأو ةكوش

 . « ًادمحم دمحم باحصأ بحك ًادحأ بحي سانلا

 « هتنس لامعتساو « هب ءادتقالا اهمظعأ : تامالع ِةِلكَي هتبحملو

 هدح ام ىلع فوقولاو « هتريسو هيدهب ءادتهالاو « هتقيرط كولسو

 ىنوعبتاف هللا نوبحت متنك نإ لق 9 : ىلاعت لاق ِةِلَك هتعيرش نم انل
 . هبر دبعلا ةبحم ةيآ ِْكَي لوسرلا ةعباتم ىلاعت لعجف هللا مكببحي

 هللا هعرش امب نمؤملا ىضري نأ : ٌهِكَي هتبحم تامالع نمو
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 لاق ىضق امم ًاجرح هسفن ىف دجي ال ىتح ِةِكَو هناسل ىلع ىلاعت
 مهنيب رجش اميف كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف » : ىلاعت هللا

 (« اميلست اوملسيو تيضق امم اجرح مهسفنأ ىف اودجي ال مث
 ملو هئاضق نم اجرح هردص ىف دجو نمع ناميالا مسا بلسف
 لاق امك « هللا ءاضق هؤاضقو هللا مكح همكحف كي هل ملسي

 : هلوقب كلذ دكأو 4 هللا نوعيابي امنإ كنوعيابي نيذلا نإإل : ىلاعت
 . "مهيديأ قوف هللادي ١

 عيمج ىف كَ هللا لوسر ةيالو ري مل نم : هللا دبع نب لهس لاق
 نمو . هتنس ةوالح قذي مل كو هكلم ىف هسفن ىريو هلاوحأ
 هتعيرش نع بذلاو لعفلاو لوقلاب هنيد رصن ِةَك هتبحم تامالع
 عضاوتلاو ربصلاو ملحلاو راثيإلاو دوجلا ىف هقالخأب قلختلاو
 نمو ناميإلا ةوالح دجو كلذ ىلع هسفن دهاج نمف « اهريغو

 ضارعأ ىلع كلذ رثأو تاقشملا لمحتو تاعاطلا ذلتسا اهدجو

 ْ . تاينافلا ايندلا

 عوشخلا راهظإو « هركذ دنع هميظعت دو هتبحم تامالع نمو
 عضخ ًائيش بحأ نم لكف . همسا عامس عم راسكنالاو عوضخلاو

 اوعشخ ِةلِكَي هوركذ اذإ هدعب هباحصلا نم ريثك ناك امك ءهل

 نمف نيعباتلا نم ريثك ناك كلذكو « اوكبو مهدولج ترعشقاو
 . اريقوتو ابيهتو هيلإ اقوشو هل ةبحم كلذ نولعفي « مهدعب

597 



 . هئاقل ىلإ قوشلا ةرثك ِةبِلَك هتبحم تامالع نمو

 تدرأ اذإو « هب ىتأ ىذلا نآرقلا بح ِةِكَي هتبحم تامالع نمو

 نم نارقلا ةبحم رظناف هلوسرو هللا هبحم نم كدنع ام فرعت نأ

 . هثيدح ةءارقو هتنس ةبحم ٌةَِكَي هتبحم تامالع نمو

 عامس دنعو « هركذبو هبحب ذتلي نإ ٌةِلَي هتبحم تامالع نمو
 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فيرشلا همسا

 ةبحمو « هدلبو هبحصو هلآو هنيد ةبحم ِّكَو هتبحم تامالع نمو

 لَو ىبنلل دبعلا ةبحم تدتشا اذإو « كي هيلإ بسني ءىش لك

 رثكتف « هعمسو هحورو هبلق تقرغتساو « ءىش لك نع هتلغش

 ةظقي ٌةْكَي هاري دبقو « هرطاخ نع بهذي الو مانملا ىف هل هتيؤر
 . ءايفصألا ةريخو ءايلوألا رباكأ نم نوكيف

 : هلع ىفطصملا راثآ ىلع هباحصلا صرح نم ةروص هذهو

 انثدح . دمحأ نب ناميلس انثدح : لئالدلا ىف ميعن وبأ لاق

 انثدح لاق « روصنم نب ديعس انثدح « زيزعلا دبع نب ىلع

 نب دلاخ نع هيبأ نع رفعج نب ديمحلا دبع انثدح لاق «ميشه
 ملف « اهوبلطا : لاقف كومريلا موي هل ةوسنلق دقف هنأ « ديلولا

 لاقف « ةَقِلََح ةوسنلق ىه اذإف اهودجوف اهوبلطا : لاقف « اهودجي
 بناوج سانلا ردتباف « هسأر قلحف ِةِكَي لوسر رمتعا : دلاخ
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 . ةوسنلقلا هذه ىف اهتلعجف 2 هتيصان ىلإ مهتقبسف لاق « هرعش

 . ميعن وبأ هاور « رصنلا تقزر الإ ىعم ىهو الاتق دهشأ ملف

 ىبنلا ةوعد نم فاخي بهل وبأ

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 وبأ ناك : لاق . دوسألا نب راّبه نع » : ميعن وبأ ظفاحلا لاق

 هنبا لاقف . امهعم ثزهجتو « ماشلا ىلإ ازهجت دق ةبتع هنباو بهل

 لوسر ىتأ ىتح قلطناف «هبر ىف هنيذوألف هيلإ نقلطنأل هللاو ( ةبتع »
 باق ناكف . ىلدتف اند ىذلاب رفكي وه دمحم اي» : لاقف دلي هللا
 نم ًابلك هيلع ثعبا مهللا ١ ٍِلكَك هللا لوسر لاقف « ىندأ وأ نيسوق

 ؟ هل تلق ام ىَنُب ىأ : لاقف « هيلإ عجرف هنع فرصنا مث « كبالك
 :لاق ؟ كل لاق اذامف : لاق « دبعي ىذلا ههلإب ترفك : لاق

 ام هللاو ىنب ىأ : لاقف « كبالك نم ًابلك هيلع ثعبا مهللا : لاق

 ( ةدسأم ىهو ) ةارشلا انلزن ىتح انرسف « دمحم ةوعد كيلع نمأ

 هذه مكلزنأ ام برعلا رشعم اي : لاقف « بهار ةعموص انلزنف

 متفرع دق مكنإ : بهل وبأ انل لاقف ؟ مغيضلا حرسم اهنإو « دالبلا

 ىلع اعد دق ًادمحم نإ : لاقف « بهل ابأ اي لجأ : انلق « ىقح

 هذه ىلإ مكعاتم اوعمجاف « هيلع اهنمأ ام هللاو .ةوعد ىنبا

 « عفترا ىتح عاتملا انعمج ىتح انلعفف هلوح اوشرفا مث « ةعموصلا
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 املف « انهوجو مشف دسألا ءاجف « عاتملا قوف وه تابو « لفسأ

 ءاجف « عاتملا قوف وه اذإف « بثو مث « ضبقت ديري ام دجي مل
 اي ىفيس : لاقف « هسأر حضفف ةمزه همزه مث ههجو مشف « دسألا

 حضف دقو « دسألا قلطناف انبثوو « كلذ ريغ ىلع ردقي مل : بلك

 . «ةوبنلا لئالد ىف ميعن وبأ هاور»

 هك



 هتازجعم راثآ بئاجع نم

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 نب هللا دبعو قحسإ نب دمحأ انثدح » : ميعن وبأ ظفاحلا لاق

 نب ركب وبأ انثدح : لاق مصاع نب ركب وبأ انثدح : لاق « دمحم

 نب زيزعلا دبع انثدح « رشب نب دمحم انثدح : لاق : ةبيش ىبأ

 ء دعس نب نامالس ىنب نم لجر ىنثدح : « زيزعلا دبع نب رمع
 جرخ هابأ نأ « اهثدح « كيدف ىبأ نب بيبح اهلاخ نأ « همأ نع

 ام : هلأسف « ًائيش امهب رصبي ال « ناتضيبم هانيعو ِةِكي هللا لوسر هب
 ىلع ىلجر تعقوف « ىل المج نّرمأ تنك ىنإ : لاق ؟ هباصأ
 هينيع ىف لَو هللا لوسر ثفنف « ىرصب بيصأف « ةيح ضيب
 « نينامث نبال هنإو ةربإلا ىف طيخلا لخدي هتيأرف : لاق « رصبأف

 . ناتضيبمل هينيع نإو

 ةيندبلا ىوقلا ىف اهريثأتو تازجعملا بئاجع نم
 : ميعن وبأ ظفاحلا لاق

 . ىمدقملا انثدح « ملسم وبأ انثدح « ىباطخلا قوراف انثدحو

 :« لدقاو نب نيسح انثدح : « بابحلا نب ديز انثدح : لاق

 : لاق بطخأ نب ورمع ىنثدح : « ىدزألا كيهن وبأ ىنثدح

 ةرعش هيفو « ءام اهيفو ةمجمجب هتيتأف كي هللا لوسر ىقستسا
 نبا وهو هتيأرف : لاق « هلّمج مهللا : لاقف َىلإ رظنف « هتلوانف
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 : ١ ىقرلا دلاخ نب هللا دبع نب ليعامسإ انثدح لاق «ىرهوجلا

 ءدعجلا نب ةغبانلا تعمس : لاق « ىقدشألا نب ىلعي انثدح

 : هبجعأف رعشلا اذه ِةِْكي هللا لوسر تدشنأ : لوقي

 ًارهظم كلذ قوف وجرنلانإو انءارثو اندجم ءامسلا انغلب

 « ةنجلا ىلإ : تلق ؟ ىليل ابأ اي رهظملا نيأ ىلإ كك ىبنلا لاقف
 : ىلاعت هللا ءاش نإ لجأ : لاق

 اردكي نأ هوفص ىمحت رداوب هل نكت مل اذإ ملح ىف ريخ الو

 اردصأ رمألا دروأ ام اذإ ميلح نكي مل اذإ لهج ىف ريخالو
 : ىلعي لاق « كاف هللا ضضفي ال . تدجأ : ٍةلكَت ىبنلا لاقف

 ها . ( نس هل بهذ امو 2 ةنس ةئامو فين هيلع ىتأ دقو هتيأر دقلف

 : لاقو « ءاضيب ةرعش هتيحلو هسأر ىف امو « ةنس نيعستو ثالث
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 « هنع ىلاعت هللا ىضر » ىلذاشلا نسحلا ىبأ ةرايز

 مامأ فقو « ةرونملا ةنيدملا ىلذاشلا نسحلا وبأ مامإلا ءاج امل

 اهيأ كيلع مالسلا ١ : لاقو « ةكرابملا ةضورلا نم فيرشلا ربقلا

 ىكزأو لضفأ هللا لوسر اي هللا ىلص « هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا
 دهشأ ؛« هتايفصأو هئايبنأ نم دحأ ىلع اهالص ةالص ىلعأو ىنسأو

 ثتدبعو « كتمأ تحصنو « هب تلسرأ ام تغلب كنأ هللا لوسراي

 : هباتك ىف هللا كتعن امك تنك « نيقيلا كاتأ ىتح كبر

 صيرح « متنع ام هيلع زيزع مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقل »
 هئايبنأو هتكئالمو هللا تاولصف . « ميحر فوؤر نينمؤملاب مكيلع

 . هللا لوسراي كيلع هضرأو هتاومس لهأ نم هقلخ عيمجو هلسرو

 ءرمع ايو ركب ابأ اي كي هللا لوسر ىبحاص اي امكيلع مالسلا
 ام لضفأ هلهأو مالسإلا نع هللا امك ازجف « هتاكربو هللا همحرو

 دعب هتمأ ىف هتفالخ نسح ىلعو « هتايح ىف ىبن ىريزو هب ىزاج

 لدعلاب هامتفلخو « قدص ىريزو لي دمحمل امتنك دقف « هتافو
 ىف هتقفارم كلذ نع هللا امكازجف هتافو دعب هتمأ ىف ناسحإلاو

 ىنإ مهللا . نيمحارلا محرأ هنإ « هتمحرب امكعم انايإو « ةنجلا
 هذهب نيلزانلا ةكئالملا دهشأو « رمعو ركب ابأ دهشأو كدهشأ
 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ىنأ « اهيلع نيفكاعلاو « ةميركلا ةضورلا

 نييبنلا متاخ هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو « هل كيرش ال هدحو
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 ربخو « ىهنو رمأ نم هب ءاج ام لك نأ دسهشأو . .نيلسرملا مامإو
 ىنإو « ءارتما الو هيف كشال قدص وهف « نئاك وه امو ناك ام نع

 ( ةلعفلاو ةدارالاو « ةركفلاو ةرطخلا ىف ىتيصعمو ىتيانجب كل رقم
 امم « هنع توفع تئش اذإو تذخأ تئش اذإ ىلع هب ترثأتسا امو

 ةيصعملا وأ ةلالضلا وأ ةعدبلا وأ قافنلاو « نارفكلل نمضتم وه

 ةكئالملا نم كئايلوأو كئايبنأو كلوسر عمو كعم بدألا ءوس وأ

 تملظ دقف ككلم ىف ءىش نم هب تصصخ امو « نجلاو سنإلاو
 « كئايلوأ ىلع هب تننم ىذلاب ىلع ننماف « كلذ عيمجب ىسفن
 . « ميحرلا روفغلا ميركلا نانملا كلملا هللا تنأ كنإف

 ( رارسألا ةرد رظنا)



 ناوضرلا ةرجش عطقي مل هنع هللا ىضر رمع

 هباحصأ ِةِكَي اهدنع عياب ىتلا ةرجشلا عطق رمع انديس نأ ءاج

 سانلا ضعب لدتسيو « ناوضرلا ةرجشب ىمستو « توملا ىلع
 اذه نأ : ىدنعو « ةيوبنلا راثآلاب كربتلا زوج مدع ىلع اذهب

 . كلذ ىلع لديال

 اهعطق ىتلا ةرجشلا نأ وهو . ىوق هللا دمحب ليلد ىل رهظ دقو
 اولصف « ناوضرلا ةرجش اهنأ سانلا معز ةرجش هنع هللا ىضر رمع

 حصت ال ءىش دنع لطاب لمع اذهو . هجوتلاب اهودصقو « اهدنع

 ىلإ ةرجشلا اوبسن مهف « هيلإ هتفاضإ تبثت الو « هبحاص ىلإ هتبسن
 هذه ىلع ليلجلا ىباحصلا ةريغ تدتشا انه نمو . ِهكَي ىبنلا
 . اهيف كوكشملا ةفاضإلا

 « هللا هدارأ رمألو ةفورعم ريغ ةرجشلا نأ وه : كلذ ىلع ىليلدو

 ىف ردقلا ةليل نييعت ِةِْللَي هيبن ىسنأ امك ءاهلحم ةمألا هللا ىسنأ

 ىف ءاج هنأ : ىراخبلا ىف رمع نبا لوق قادصم اذهو « ةظحل

 عقي ملف ةرجشلا نع انثحبف : لاق « ناوضرلا ةعيب ماعل ىلاتلا ماعلا

 . نالجر اهيلع

 دعب اهتيسنأ مث « ةرجشلا تيأر دقل : ديعس دلاو بيسملا لوقو
 . اهفرعأ ملف
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 عياب ثيح ةرجشلا هذه : اولاق ؟دجسملا اذه ام تلقف «نولصي

 «هتربخأف « بيسملا نب ديعس تيتأف « ناوضرلا ةعيب ٍةِكي هللا لوسر

 : لاق « ةرجشلا تحت عياب نميف ناك هنأ : ىبأ ىنثدح :لاقف

 . انيلع تيمعف : لاق هنأ ةياور ىفو « ملعأ

 [ ةيبيدحلا ةوزغ باب  ىزاغملا باتك  ىراخبلا حيحص رظنا ]

 ىف اذه ناك اذإف « نييعتلاب ةرجش ىلع نيلجر ىأر قفتي مل ىأ
 باحصأ دوجنو رفوت عمو « دحاو دهع ىف « ةدحاو ةنس لالخ

 لاحب كلاب امف « اهتحت اوعيابو اهدنع اورضح ىذلا ناوضرلا

 . دهعلا فلتخا . ةديدع تاوئس دعب رمع نمز ىف ترهظ ةرجش

 اهعطقي مل ( هنع هللا ىضر ) رمعف فقوملا رضح نم رثكأ تامو

 ىنعملا كلذ عقي ملو 6 كلذ ىري ال هنأل وأ , راثآلاب كربتلا عنمل

 هللا ىضر ) هنأ ليلدب « ًأدبأ هلاب ىلع رطخي ملو « ًالصأ هبلق ىف
 نم هبلطك « اهوحنو راثآلاب كربتلا بلطو « كربتلا هنع تبث ( هنع

 لَم هللا لوسر ناكو . لكك هللا لوسر دنع تناك ىتلا ةزنعلا ركب ىبأ

 ةكئالملا دوهش باب » ىراخبلا ىف امك « ريبزلا نم اهراعتسا دق

 ص " ج ىنالطسقلا ةخسن ىفو 2 ىزاغملا باتك نم «ًاردب
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 ةعافشلا ٍةيَي ىبنلا نم بلطي لجر

 منص ةمدخب موقي ناكو ٠ بوضغلا نب نزام : هل لاقي لجر ناك
 هردص هللا حرشف .« نامع نم « ايامس » : اهل لاقي ةيرق ىف

 ؤرما ىنإ : هللا لوسراي : لوقي ٌةِْكَو هللا لوسر ىلع مدقو « مالسإلل

 انيلع تحلأف « رمخلا برشبو ءاسنلا نم كولهلابو برطلاب علوم

 دلو ىل سيلو « لايعلاو ىرارذلا نلزهأو لاومألا نيهذأف نونسلا
 . ادلو ىل بهيو « ايحلاب انيتأيو « دجأ ام ىنع بهذي نأ هللا عداف
 مارحلابو « نآرقلا ةءارق برطلاب هلدبأ مهللا » : ُلكَي ىبنلا لاقف
 . «ادلو هل بهو «ايحلاب هتأو , ةفع رهعلابو مثإلابو « لالحلا

 « نامع تبصخاو . دجأ ام ىنع لجو زع هللا بهذأف : لاق

 لجو زع هللا بهوو « نآرقلا رطش تظفحو « رئارح عبرأ تجوزتو
 : لوقأ تأشنأو « نزام نب نايح ىل

 ىتيطم تّبخ هللا وسمر كيلإ

 جِرَعلا ىلإ نامع نم ىفايفلا بوجت

 اصحلا ءىطو نم رسيخ اي ىل عفشتل

 جلفلاسب عجرأف ىبر ىل رفغيف

 مهنيد هللا ىف تفلاخ رشعم ىلإ

 ىحرش مهحرش الو ىبأر مهيأر الف

 تلال



 ًاعلوم رمخلاو رهعلاب اًءرما تنكو

 جهنلاب مسجلا نذآ ىتح ىبابش

 ةيشخو ًافوخ رمخلاب ىَلَّدِف

 ىجرف ىل نصحف « ًاناصحإ رهعلابو
 ىتينو داهجلا ىف ىمه تحبصأف

 . ىجح ام هلو ىموصامهّللف

 . ل٠8 الا/ ص : ةوبنلا لئالد ىف هدنسب ميعن وبأ هاور
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 ةيهلإلا ةردقلا بئاجع نم

 ةيدمحملا ةرضحلا ةيامح ىف

 شيرق نم هلو ىبنلاب نيئزهتسملاب لصح ام ةردقلا بئاجع نم
 . ىمهسلا لئاو نب صاعلاو ةريغملا نب ديلولا : ةعبس مهو
 « ىرهفلا ورمع نب ةهيكفو « ىرهزلا ثوغي دبع نب دوسألاو

 اوناك . ةلطيع نباو « ثرحلا نب دوسألاو « ةلطالطلا نب ثرحلاو
 رباص ِهِلَو وهو « ءاذيإلا هيلع نولصاويو ءازهتسالا هب نورثكي
 كانيفك انإ # هل ىلاعت هللا لوق دعب ا صوصخ « بستحم
 . هتردق بئاجع ًاعيمج مهيف ىلاعت هللا رهظأ دقو * نيئزهتسملا

 . مهرمأ ىلوتو

 بهذف « كوش هتادرب قلعف ىدترا هنإف ةريغملا نب ديلولا امأف

 . هتقول تامف فزنف 22 هلحكأ عطقف « هيلع سلجي

 نم همحل طقاستف ةكوش ىلع ءىطوف « لئاو نب صاعلا امأو

 . هموي نم تامف « هماظع

 هيلع اعد هيلي هللا لوسر ناك دقف « ثوغي دبع نب دوسألا امأو

 تلاسف هئيع باصأف كوش هيف نصغب ىتأف « هدلو لكثو « ىمعلاب

 )١( دصفي عارذلا ىف قرع .



 ءهرصب هللا ىمعأف « ردب موي ةعمز هدلو لتقو « ههجو ىلع هاتقدح

 ملو دقفف فئاطلا ديري جرخف رماع نب ةهيكف امأو . هدلو هلكثأو
 . دجوي

 هبرضف « هجئاوح ضعبل جرخ هنإف « ةلطالطلا نب ثرحلا امأو
 « ثرحلا نب دوسألا امأو « تامو هنم ٌدوساف « قيرطلا ىف موُمَّسلا

 ءاملا برش نم كلامتي ملف « شطع هباصأف « ًاحولمم ًاتوح لكأف
 . تامو هنطب قشنا ىتح

 . تامف ىقستساف ةلطيع نبا امأو

 د7ككس



 ميلعتلاو ةيبرتلا ىف هجهنم نم
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ةروص نم رضاحلاب لقتني نأ هميلعت جهنم ىف ِةِكَي هيده نم
 . كولسلا وأ قالحألا وأ ناميإلاب ةينهذ ةروص ىلإ ةسوسحم ةيعقاو

 . رظانلا مامأ اهديسجتو « ةيرظنلا تيبثتل ليبس ربكأ اذهو

 اهلفط ءارو تعفدنا دقو ) ىبسلا نم ةأرما ىأر هنأ : كلذ لاثمو

 اهب سيل اهنأكو « اهيدث ىلع هتعضوو هتذخأف « اهتلاح ةيسان

 .( اهدلوب اهحرف وأ ) اهدلوب مألا هذه ةمحر متيأرأ : لاقف )2 ءىش

 نم هدبع هبوتب حرفأ وأ ) هدبعب محرأ هللاف : لاق 4 معن : اولاق

 . ( اهدلوب مألا هذه حرف

 ىلإ مئازعلاو ممهلا هجوي نأ : هميلعت جهنم ىف ِةَِك هيده نمو

 . دصاقملا ىلاعمو « رومألا ىلاوع

 ىف سفنلا زيزعو « ربك ريغ ىف سأرلا ىلاع نمؤملا نوكي نأو
 . هفنأ ريغ ىف ىأرلا ليصأو ٠ بجع ريغ

 هركيو رومألا ىلاعم بحي هللا نإ : ناديملا اذه ىف ِةِللَ لوقي
 « ىلعألا سودرفلا لأساف هللا تلأس اذإ) : لوقيو .227اهفاسفس
 لَو منتغي ام اريثكو ("!نمحرلا شرع هفقسو ةنجلا ىلعأ هنإف

 . هنع هللا ىضر ىلع نب نسحلا نع ريبكلا ىف ىناربطلا هاور )١(

 . هنع هللا ىضر ةيراس نب ضابرعلا نع ريبكلا ىف ىناربطلا هاور ()

 دو



 ناعم ىلإ ةسوسحملا ةبيرقلا ىناعملا نم عماسلاب لقتنيف ةصرفلا

 ىف ةلمعتسملا ظافلألل ًامدختسم « ةفيرش دصاقمو « ةديعب

 . هيلع حلطصملا ىنعملا

 رهاظلا ذإ « ىوقلا ديدشلا لجرلا ةقيقح ىف ِةِكَي هلوق كلذ نمو
 ديدشلل عضي و هنكلو « مهعرصيو ؛« سانلا بلغي ىذلا هنأ

 ديدشلا امنإ « ةَعَرّصلاب ديدشلا سيل » : هلوقب ًاديج اديدج ًافيرعت

 . 2« بضغلا دنع هسفن كلمي ىذلا

 (5018 ٠١/ حتف بضغلا نم رذحلا باب « بدألا ىف ىراخبلا هاور )

 دلوي ال ىذلا : انلق ؟ بوقرلا ام نوردتأ» : َةِْكَت هلوق كلذ نمو
 . « ًائيش مهنم مدقي مل « دلولا هل ىذلا لجرلا بوقرلا نإ : لاق ءهل

 . ١87( / ؟ بيغرت ) ىقهيبلا هاور

 ىذلا : انلق : لاق ؟ كولعصلا ام نوردتأ : كي هلوق كلذ نمو

 مل لاملا هل ىذلا كولعصلا لك كولعصلا نإ ١ : لاق « هل لام ال

 . ( 197 /7 بيغرت) ىقهببلا هاور  ًائيش هنم مَّدقي

 لستغي مكدحأ باب ىلع ًارهن نأ ول متيأرأ : ِهكَي هلوق كلذ نمو
 « ال : اولاق ؟ ءىش هنرد نم ىقبي له : تارم سمخ مويلا ىف هنم

 . ثيدحلا « . . . سمخلا تاولصلا كلذك : لاق

 دا د! 1 2! دا داع دع
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 ةمعن لك ىف هلضف دوهش
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 لَك ىبنلا لضف دوهش ١ : ريخلا سلاجم نم سلجم ىف تلقو
 : ةلصاح اهيعاود نأل ٠ بحاو رمأ ملسملا اهدهشي ةمعن لك ىف

 كلذلو . لضفلا لبس انل رهظأو « ريخلا قرط انل حتف ىذلا وه ذإ

 هركذ ىتأي ىنابرلا قيفوتلاو ةيهلإلا ةمعنلا نطاوم نم ريثك ىف هنإف
 اذه ةطساوو « لضفلاو قيفوتلا اذه ببس ىلإ دبعلا تفتليل

 ًالثمف . ِةكَي دمحم انديس ةادهملا ةمحرلا وهو الأ « ميمعلا ريخلا
 « هيحأل ألا ةحفاصم دنعو « دهشتلا ىفو « هركذ ىتأي ناذألا ىف

 دنعو «ءاعدلا دنعو « دجسملا لوخد دنعو . هيلع ةالصلا عرشت

 . مالكلا حاتتفاو « بيطخلا ءادتبا

 ىفطصملا ةيناحور روضح

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 : ريخلا سلاجم نم سلجم ىف تلقو

 دهشت ىهف « ناكم لك ىف ةرضاح لَو ىفطصملا ةيناحور

 :نم حورلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو « لضفلا سلاجمو « ريخلا نكامأ
 ىف حبست ةقلطنم لب « خزربلا ىف ةديقم ريغ حور ىه ثيح
 . هللا توكلم
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 اهقالطإ نأ ةظحالم عم « نينمؤملا حاورأ عيمج ىف ماع اذهو

 امل اهنأش كلذ ىف اهنأش «  اهتيلهأ فالتخاب فلتخت اهتحايبسو

 . عم رضاحلا اهنمو ديعبلا اهنمو « بيرقلا اهنمف  ايندلا ىف تناك

 ١ ملظملا اهنمو « دهاشلا اهنمو « بئاغلا اهنمو « قحلا ةرضح
 ىف اذكه ىهو .« فيثكلا اهنمو « فيفخلا اهنمو « رّونملا اهنمو

 بسحب اهتباجتساو اهروضحو اهتحايسو اهقالطنا « خزربلا
 : حيحصلا ثيدحلا ىف ٍةِكَك لوق كلذ ىلع ليلدلاو ءاهماقم

 . « ءاشت ثيح حبست رئاط ىلع نمؤملا ةمسن )

 . (كلامهاور) « لاق امك وأ

 روضحلا ىف لمكأ كلذل ىهف ٠ حاوزألا لمكأ ِةيكَي هحورو

 . دوهشلاو
 نأ دجسملا لخد اذإ دبعلل ىغبني هنأ » : ثيدحلا ىف ءاج دقو

 اذه لثم ىف هتيناحور روضحل كلذو ٠ ِِكَي هللا لوسر ىلع ملسي
 . كرابملا دهشملا

 هيلع هللا دري ملسملا هيلع ملس اذا هنأ » : ثيدحلا ىف ءاجو

 . « مالسلا هيلع دريف هحور

 : نيرمأ ىلع لدي اذهو

 - . هللا توكلم ىف هقلطنم هحور نأ : لوألا

 « هيلإ لإ حورلا عوجرل لهأ وهو لماكتم قاب هدسج نأ : ىناثلا

 ٠١د



 باوجلا عامس ناكمإ لوصح ىأ انه « ىحور ىلع هللا در ١ ىنعمو

 ملسملا نيب نيترئادلا فالتخا الول هنأو « كلذ هل هللا دارأ نمل
 ْ .. كي هدرو هباوج عامس نكمأل هيلع مّلسملاو

 دل دلع دلع دل دام دلع دل دع د

 كاكا



 بيبحلاب حرفلا
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 دمحم انديسب حرفلا : ريخلا سلاجم نم سلجم ىف تلقو
 ميركلا نآرقلا نم كلذ ترهظتسا دقو « اعرش هب رومأملا نم هك
 وه اوحرفيلف كلذبف هتمحربو هللا لضفب لق # ىلاعت هلوق نم وهو
 ْ . ()# نوعمجي امم ريخ

 ةمحر الا كانلسرأ امو # : ىلاعتو هناحبس هلوقل ةمحر ِةِللَك وهو

 نم لوسر مكءاج دقل # ىلاعتو هناحبس هلوقلو ” * نيلاعلل

 فؤر نسينمؤملاب مكيلع صيرح متنع ام هيلع زيزع مكسفنأ
 لدي ام درو دقو « ةادهم ةمحر انأ امنإ » : كك هلوقو "” #4 ميحر
 « ةعفانلا لامعألا لجأ نم ِةِْكَك هللا لوسرب رورسلاو حرفلا نأ ىلع

 حرف ِةلِكَو هتدالوب ةبيوث هتربخأ امل هنأ : ءاج ذإ بهل وبأ هب عفتنا دقو

 برشيف « نينثا موي لك هنع ففخي وهف « كلذل اهقتعأو « رسو
 نيدلا رصان نبا ظفاحلا لوقي كلذ ىفو « هماهبإ ةرقن نم
 : ىقشمدلا

 ادلخم ميحجلا ىف هادي تبتب همذ ءاج ًارفاك اذه ناك اذإ
 ادمحأب رو لل هنع ففخي ًامئاد نينثالا موي ىف هنأ ىتأ

 ادحوم تامو ارورسم دمحأب هرمع لوط ىذلا دبعلاب نظلا امف

 ظ . 08 ةيآ سنوي ةروس )١(
 . /7١ ةيآ ءايبنألا (؟)
 . ١8 ةيآ ةبوتلا (")

 -؟١17ك



 ىلإ لَو هلوخد موي ىف لصح ام كي ىبنلاب حرفلا ىلع لدي اممو
 . اهيبأ ةركب نع ةنيدملا تجرخ دقو « ةكم نم ًامداق ةنيدملا

 . لكي هب نوبحري مهو ًءاسنو ًالاجر
 فدلاب برضت نأ ترذن ةأرما نأ : ِةْكَي هب حرفلا ىلع لدي اممو

 داع املف « ردب ةوزغ نم املاس داع نإ كو لوسرلا سأر ىلع
 . تلعفف تماقف « كرذنب فوأ : اهل لاق « هتربخأو

 دل دل إم دلع دام إم دل د
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 ىبنلا لعن لاثمب ءاملعلا مامتها

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 خيشلا ةصاخ ةلاسر اهيف فنصو « لوحعفلا ةمئألا كلذب متها

 2 ةمهم ةليلج تاملك اهنع بتكو « ةلثمأ اهل ركذو ١ ىرقملا

 عم اندروأو , ليبسلا ءاوس ىلإ كايإو هللا ىندشرأ ملعا : اهتصالخ

 ةمئألا نم ةعامج نأ : ليبسلسلاو قيحرلا لهانم لوألا ليعرلا

 ) رهابلا هلئسحو « رهاطلا لاغثملل أوضرعت مهب ىدتقملا ةيراغملا

 ( ىبرعلا نب ركب وبأ مامالا مهنم « رظانلا نيع هتدهاشمب اورقأو
 دبع وبأ ظفاحلا بتاكلاو « ىعالكلا ملاس نب عيبرلا وبأ ظفاحلاو

 وبأ ةيوارلاو ٠ ىرهفلا ديشُي نب هللا دبع وبأ ةلاحرلاو « رابألا نب هلل
 هللا دبع وبأ ءابطخلا بيطخو 2 ىشيداولا رباج نب دمحم هللا دبع

 ىملسلا جاحلا نب ميهاربإ قحسإ وبأ ريهشلا حلاصلا ىلولاو
 لوطي نمم ءالؤه ريغو « لاثملا ركاسع نبا ذخأ هنعو « ىسلدنألا

 ىبأ نباو « لخرملا نب كلام مكحلا ىبأك 2 مهدالعت

 : ةوسأ مهب انلو « ةودقلا مهو ٠ لاصخلا

 « ركاسع نبا ظفاحلاك ةعامج قرشملا لهأ نم مهالتو

 ىلولا ىأ ) هنباو « ىقارعلا: ظفاحلاو « ىقرافلا ردبلا هذيملتو

 . مهريغو ةيندللا هبهاوم ىف ىنالطسقلا خيشلاو ( ىقارعلا
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 وه نمم رامغألا ضعب نع ىنغلب دقو : ىرقملا مامإلا لاق

 لالظلا تاذ ةفيرشلا ةلثمألا ىريوصت ركنأ هنأ « رامحلا لثمك

 تلقف ؟ ! اهنولعفت متنأو روصلا نع نوهنت فيك : ًالئاق « ةفيرولا

 ىتلا رومألا ىف نوملكتت مل متنأو : هل لق : كلذ هنع ىنغلب نمل

 مث « ردص الو درو ىف ال « روصلا كلت نم اذه سيلو ؟ اهنولهجت

 « هتدروأ ام ىلع نوعلا هللا نم ًالئاس « هتدرأ اميف عرشنلف : لاق

 امهيلع نيلاثم انه ركاذ ىنإ : لوقعلا بهاو نم ًادمتسم لوقأف

 . لوألا الو ىناشلا ةوق ىوقت ال : ةعبرأب امهززعأ مث « لّوعملا

 : عونتيو ةلثمألا نم ددعتي ام دحج نم ًادشنم

 هركذ نإانل نامعن ركذ دعأ

 : بيبل لك رخآلا لوقب ًاركذمو
 مكلك ةبيط فانكأ ىنكاس ايأ

 بيبح بيبحلا لجأ نم بلقلا ىلإ

 ىذ ىلإ هتفاضإب ردصت « فيرشلا لعنلا لاثم نأ ءافخ الو

  ردبلا ىلع العف « ردقلاو نأشلا ةعفرب كلذل صخو . ردصلا
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 : العلاو ةلاسرلاو ةوبنلا مدق

 بيطيو مهركذب نامزلا باط ةبحأ ثيدح ىنركذي نماي

 لمكأب هللا صخ ىتلا  مدقلل ةليسو الإ . مركملا لاثملا امو

 . كي اهبحاص فاصوألا

 ىبلق َنْفَعَش لافعنلا ٌبحامو

 الاافنلا سبل نم بح نكلو

 راتخملاب تفرشو « لاعفلا بيطأب تكز « لاعن نم اهب مركأف

 لاثملا اهاكاحو « تمستا امب لئاضفلا نم تمستاو . تمسو

 كلذ ابطاخم . لاحلا ناسلب هتدشنأف ؛ تمسترا ىتلا هنساحمب

 ٠ : لاثملا

 ىَجدلاٌرٌدب كاكاح

 ىكاك ْئَمرد ممل
 نيبا م نا تش

 ىكااحخ نمو ٌىكْحََم

 لعن ةاكاحم الإ فرشلا نم مظعملا لاثملل لصحي مل ولو

 وأ رخأت نم ةدمع . مدآ دلو ديس فرط الو دح هدجمل سيل نم

 اك



 . ؟ ايفان ماقسأللو - ايفاش باصوألل ادغ دقو فيكف ًايفاو ىنملابو
 ىلع هعضوو . نيب هلضفو « ةرهاب هعفانمو ةرهاظ هصاوخف

 صفح ابأ خيشلا « حلاصلا حصانلا ةمالعلا خيشلا هللا محريو

 لاثملا رصبأ نيح : لاق ذإ « ىكلاملا ىردنكسالا ىناهك افلا رمع
 0: ىليل نونجم لوقب الثمتم « اليذ ةرجملا ىلع رج ىذلا

 اهاياوز ىف امو ايندلا مأ ديرت اهلصوو ىليل :نونجملل ليق ولو

 اهاولبل ىفشأو ىسفن ىلإ بجأ. ابهلاعن بارت نم رابغ : لاقل

0000 

 "اال



 فيرمدلا ىونشلا لعتلا لاثمةروص هذه

 6 لإ هاش علطول قاولعر قط عب ون ىو ا

 1 ةوالاطويتل رع 7 نر عجؤشا اعمل 2 9
 0 ا ىرايغ و بيتا عسل اعراض 0



 ىبلنلا دلومب لافتحالا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 : هوجو نم زئاج كلذ نأ : ىوبنلا دلوملاب

 رورسلاو حرفلا نع ريبعت فيرشلا دلوملاب لافتحالا نأ : لوألا

 هنأ ىراخبلا ىف ءاج دقف « رفاكلا هب عفتنا دقو « ِدِْللَك ىفطصملاب

 امل هتيراج ةبيوثل هقتع ببسب نينثا موي لك بهل ىبأ نع ففخي
 . ِةاِللَع ىفطصملا ةدالوب هترشب
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 : ىقشمدلا

 ادلخم ميحجلا ىف هادي تبتب همذ ءاج ًارفاك اذه ناك اذإ
 ادمحأب رورسلل هنع ففخي ًامئاد نينثالا موي ىف هنأ ىتأ
 ادحوم تامو ًارورسم دمحأب هرمع لوط ىذلا دبعلاب نظلا امف

 هيف ىلاعت هللا ركشيو « هدلوم موي مظعي ناك ِِكَي هنأ : ىناثلا

 ذإ « دوجولا اذهل دوجولاب هيلع هلضفتو « هيلع ىربكلا هتمعن ىلع
 امك « مايصلاب ميظعتلا كلذ نع ربعي ناكو « دوجوم لك هب دعس

 موص نع لكس كي هللا لوسر نأ : ةداتق ىبأ نع ثيدحلا ىف ءاج
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 مامإلا هاور . « ىلع لزنأ هيفو « تدلو هيف » : لاقف نينثالا موي

 . مايصلا باتك ىف حيحصلا ىف ملسم

 نكلو « ةفلتخم ةروصلا نأ الإ هب لافتحالا ىنعم ىف اذهو

 ركذ ىلع عامتجا وأ ماعطإ وأ مايصب كلذ ناك ءاوس دوجوم ىنعملا

 . ةفيرشلا هلئامش عامس وأ لَك ىبنلا ىلع ةالص وأ

 : ىلاعت هلوق نم نآرقلا رمأب بولطم كي هب حرفلا نأ : ثلاثلا

 نأ انرمأ ىلاعت هللاف * اوحرفيلف كلذبف هتمحربو هللا لضفب لق #

 امو # : ىلاعت لاق . ةمحرلا مظعأ ِةِكي ىبنلاو « ةمحرلاب حرفن

 ٠ . * نيملاعلل ةمحر الا كانلسرأ

 ثداوحلاب نامزلا طابترا ظحالي ناك ِيكَي ىبنلا نأ : عبارلا

 ىذلا نامزلا ءاج اذإف ٠ تضقناو تضم ىتلا ىمظعلا ةينيدلا

 هنألو ء اهلجأل « اهموي ميظعتو « اهركذتل ةصرف ناك هيف تعقو
 : اهل فرظ

 هنأ ثيدحلا ىف حص امك « هسفنب ةدعاقلا هذه ٌةَِلَك لصأ دقو

 « ءاروشاع موي نوموصي دوهيلا ىأرو ةنيدملا ىلإ لصو امل : لي
 مهيبن ىجن هللا نأل هنوموصي مهنإ : هل ليقف « كلذ نع لأس

 « ةمعنلا هذه ىلع هلل اركش هنوموصي مهف « هيف مهودع قرغأو

 . همايصب رمأو هماصف مكنم ىسومب ىلوأ نحن : ٌهِْلَك لاقف

 وهف « َِِكَي هد هع ىف نكي مل دلوملاب لافتحالا نأ : سماخلا

 د”



 دعاوقلاو « ةيعرشلا ةلدألا تحت اهجاردنال ةنسح اهنكلو « ةعدب

 ءاهدارفأ رابتعاب ال « ةيعامتجالا اهتئيه رابتعاب ةعدب ىهف « ةيلكلا
 هللا ءاش نإ ًاقيبطت كلذ ملعنس امك ىوبنلا دهعلا ىف اهدارفأ دوجول
 . ىلاعت

 مالسلاو ةالصلا ىلع ثعبي فيرشلا دلوملا نأ : سداسلا
 ١ ىبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ # : ىلاعت هلوقب نيبولطملا

 ىلع ثععبي ناك امو © ًاميلست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأ اي
 دئاوف نم هيلع ةالصلل مكف « ًاعرش بولطم وهف ًاعرش بولطملا
 نع نايبلا بارحم ىف ملقلا دجسي « ةيدمحم تادادمإو « ةيوبن
 . اهراونأ رهاظمو « اهراثآ دادعت

 فيرشلا هدلوم ركذ ىلع لمتشي فيرشلا دلوملا نأ : عباسلا

 نيبلاطمو هتفرعمب نيرومأم انسل وأ « هب فيرعتلاو هتريسو هتازجسعمو

 قيدصتلاو « هتازجعمب ناميإلاو « هلامعأب ىسأتلاو « هب ءادتقالاب
 . ًامامت ىنعملا اذه ىدؤت دلوملا بتكو « هتايآب

 نايبب « انيلع هل بجي ام ضعب ءادأب هتأفاكمل ضرعتلا : نماثلا
 نوبرقتي ءارعشلا ناك دقو « ةلضافلا هقالخأو « ةلماكلا هفاصوأ

 كلذ ىلع مهيزجيو « مهلمع ىضريو « دئاصقلاب ِةِْكَو هيلإ
 ىضري ال فيكف هحدم نمع ىضري ناك اذإف «٠ تالصلاو تابيطلاب
 ةالصلا هيلع هل برقتلا كلذ ىفف « ؟ةفيرشلا هلئامش عمج نمع

 . هاضرو هتبحم بالجتساب « مالسلاو
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 لامك ىعدتست هتاصاهرإو هتازجعمو هلئامش هفرعم نأ : عساتلا

 عوبطم ناسنإلا ذإ ةبحملا ةدايزو « مالسلاو ةالصلا هيلع هب ناميإلا
 الو « ًاداقتعاو ًالاح ًالمعو ًاملع ًاقلخو ًاقلَح « ليمجلا بح ىلع
 ةبحملا ةدايزو ِهَلِكَي هلئامشو هقالخأ نم لضفأ الو لمكأ الو لمجأ

 بولطم امهيعدتسي ناك امف . ًاعرش نابولطم ناميإلا لامكو
 . كلذك

 فيرشلا هداليم مويب حرفلاو « عورشم ِةِْكَك هميظعت نأ : رشاعلا
 نم ءارقفلا ماركإو « ركذلل عامتجالاو مئالولا عضوو رورسلا راهظإب

 اناده امب « هلل ركشلاو حرفلاو جاهتبالاو ميظعتلا رهاظم رهظأ
 ةالصلا لضفأ هيلع هثعب نم انيلع هب نم امو « ميوقلا هنيدل
 ظ . ميلستلاو

 دعو « ةعمجلا موي لضف ىف ِةَِلَي هلوق نم ذخؤي : رشع ىداحلا

 ىأل داليم هنأ تبث ىذلا نامزلا فيرشت « مدآ قلخ هيفو » « هايازم
 هيف دلو ىذلا مويلاب فيكف « مالسلا مهيلع ءايبنألا نم ناك ىبن

 . نيلسرملا فرشأو نييبنلا لضفأ
 هل نوكي لب « هنيعب مويلا كلذب ميظعتلا اذه صتخي الو

 موي ىف لاحلا وه امك « رركت امهم ًامومع هعونلو ًاصوصخ
 ثداوحلل ًءايحإو « ةوبنلا ةيزمل اراهظإو « ةمعنلل اركش «ةعمجلا
 ةهبجو ةيناسنإلا خيرات ىف مهملا حالصإلا تاذ ةريطخلا ةيخيراتلا
 هيف دلو ىذلا ناكملا ميظعت ذخؤي امك « دولخلا ةفيحصو رهدلا
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 تيبب نيتعكر ةالصب ِكَي ىبنلا مالسلا هيلع ليربج رمأ نم ىبن
 تيلص : لاق « ال : لاق ؟ تيلص نيأ ىردتأ : هل لاق مث ءمحل

 . ىسيع دلو ثيح ء محل تيبب

 ىف نوملسملاو ءاملعلا هنسحتسا رمأ دلوملا نأ : رشع ىناثلا

 بولطم وهف « عقص لك ىف لمعلا هب ىرج امو « دالبلا عيمج
 هآر ام » : فوقوملا دوعسم نبا ثيدح نم ةذوخأملا ةدعاقلل ًاعرش
 وهف ًاحيبق نوملسملا هآر امو « نسح هللا دنع وهف ًانسح نوملسملا
 . دمحأ هجرخأ 2١ حيبق هللا دنع

 ميظعتو حالسو « ةقدصو ركذ عامتجا دلوملا نأ : .رشع ثلاثلا

 ةحودممو 3 آعرش ةبولطم رومأ هذهو 2 ةنس وهف ىوبنلا بانجلل

 . اهيلع ثحلابو )2 اهب ةحيحصلا راثآلا تءاجو

 ءانبأ نم كيلع صقن ًالكو # : لاق ىلاعت هللا نأ : رشع عبارلا

 دنع وهف ًانسح نوملسملا هآر ام ثيدح :١ هصن ام ةنسحلا دصاقملا بحاص لاق )١(

 نبا نع لئاو ىبأ ثيدح نم دنسملل هازعع نم مهوو ةنسلا باتك ىف دمحأ هاور «نسح هللا

 ىف رظن مث « هتلاسرب هثعبف كيا دمحم راتخاف دابعلا بولق ىف رظن هللا نإ : لاق دوعسم

 ًانسح نوملسملا هآر امف « هيبن ءارزوو هنيد راصنأ مهلعجف .هباحصأ هل راتخاف دابعلا بولق

 اذكو نسح فوقوم وهو « حيبق هللا دنع وهف ًاحيبق نوملسملا هأر امو « نسح هللا دنع وهف

 دنع وه لب ةيلحلا نم دوعسم نبا ةمجرت ىف ميعن وبأو ىناربطلاو ىسلايطلاو رازبلا هجرخأ
 . « دوعسم نبا نع رخآ هجو نم داقتعالا ىف ىقهيبلا

 ىف وه لب » : ةيشاحلا ىف ( ىرامغلا قيدصلا هللا دبع خيشلا ) هيشاوح قلعم لاسقو

 . « ًاضيأ دنسملا

 تك



 صصق ىف ةمكحلا نأ هنم رهظي (2) # كداؤف هب تبثن ام لسرلا

 كش الو « كلذب فيرشلا داؤفلا تبثت مالسلا مهيلع لسرلا ءابنأ

 نم دشأ هرابخأو هئابنأب انتدئفأ تيبثت ىلإ نوجاتحم مويا اننأ

 3 اهيلع راكنإلا بجيو اهلعف مرحي ةئيس ةركنم ةعدب لوألا ردصلا

 ىلع لمتشا امف « عرشلا ةلدأ ىلع ثدحأ ام ضرعي نأ بجي لب

 « بودنم وهف بودنم ىلع وأ ؛« حابم وهف حابم ىلع وأ هوركم وهف

 ةسمخ ىلإ ةعدبلا ءاملعلا مسق مث « دصاقملا مكح لئاسوللو

 : ماسقأ

 .وحنلا ملعتو « غيزلا لهأ ىلع درلاك : ةبجاو

 « رئانملا ىلع ناذألاو « سرادملاو طبّرلا ثادحإك : ةبودنمو

 ةفرخزك : ههوركمو . لوألا ردصلا ىف دهعي مل ناسحإ عنصو

 . فحاصملا قيوزتو دجاسملا

 . برشملاو لكأملا ىف عسوتلاو « لخنملا لامعتساك : ةحابمو

 ةلدأ هلمشت ملو « ةنسلا ةفلاخمل ثدحأ ام ىهو : ةمرحمو

 . ةيعرش ةحلصم ىلع وتحي ملو ةماعلا عرشلا

 . ١١ ةيآ دوه ةروس (؟)
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 هتتيهب لوألا ردصلا ىف نكي ملام لك : رشع سداسلا

 ام نأل « ًاعرش ًابولطم نوكي « ةدوجوم هدارفأ نكل « ةيعامتجالا

 . ىفخي ال امك عورشم وهف عورشملا نم بكرت
 مرحل كلذك تناك ولو ةمرحم ةعدب لك تسيل : رشع عباسلا

 ىف هتباتكو ؛« نآرقلا مهنع هللا ىضر ديزو رمعو ركب ىبأ عمج
 هللا ىضر ) ءارقلا ةباحصلا تومب هعايض ىلع ًافوخ فحاصملا
 دحاو مامإ ىلع سانلا( هنع هللا ىضر ) رمع عمج مرحلو ( مهنع
 فينصتلا مرحلو « هذه ةعدبلا تمعن » : هلوق عم مايقلا ةالص ىف

 ماهسلاب رافكلا برح انيلع بجولو « ةعفانلا مولعلا عيمج ىف
 تارئاطلاو تابابدلاو عفادملاو صاصرلاب انل مهبرح عم ساوقألاو
 طبرلا ذاختاو رئانملا ىلع ناذألا مرحلو « ليطاسألاو تاصاوغلاو

 « نوجسلاو ىماتيلا رادو .« فاعسإلاو تايفشتسملاو سرادملاو
 (« ةلالض ةعدب لك » ثيدح ( مهنع هللا ىضر ) ءاملعلا ديق مث نمو

 ةباحصلا رباكأ نم عقو ام ديقلا اذهب حرصيو ةئيسلا ةعدبلاب
 . لَو هنمز ىف نكت مل ىتلا تاثدحملا نم نيعباتلاو

 ثدحأ ام : ( هنع هللا ىضر ) ىعفاشلا مامالا لاق : رشع نماثلا

 امو ةلاضلا ةعدبلا وهف ًارثأ وأ ًاعامجإ وأ ةنس وأ ًاباتك فلاخو
 ها . ةدومحملا وهف كلذ نم ًائيش فلاخي ملو ريخلا نم ثدحأ

 ريثألا نباو « كلذك ىوونلاو مالسلا دبع نب زعلا مامإلا ىرجو
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 . ًاقباس هيلإ انرشأ ام ىلإ ةعدبلا ميسقت ىلع
 دصقي ملو « ةيعرشلا ةلدألا هلمشت ام لك : رشع عساتتلا

 . نيدلا نم وهف ركنم ىلع لمتشي ملو ةعيرشلل ةفلاخم هثادحإب

 « هل ًاليلد وه سيل فلسلا هلعفي مل اذه نإ : بصعتملا لوقو
 « لوصألا ملع سرام نم ىلع ىفخي ال امك ؛ ليلد مدع وه لب

 لاقف ارجأ اهلعاف دعوو « ةنس ىدهلا ةعدب عراشلا ىمس دقف

 اهب لمُعَف ةنسح ةنس مالسإلا ىف نس نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع
 مهروجأ نم صّقنُي الو , اهب لمع نم رجأ لثم هل بتك هدعب
 , (0) ( ءىش

 . للي ىفطصملا ىركذل ٌءايحإ دلوملاب لافتحالا نإ : نورشعلا
 جحلا لامعأ رثكأ نأ ىرت تنأف « مالسإلا ىف اندنع عورشم كلذو

 « ةدومحم فقاومو « ةدوهشم تايركذل ءايحإ ىه امنإ
 اهلك « ىنمب حبذلاو رامجلا ىمرو « ةورملاو افصلا نيب ىعسلاف

 اهتروص ديدجتب اهاركذ نوملسملا ىيحي « ةقباس ةيضام ثداوح

 . عقاولا ىف
 ةيعورشم ىف هوجولا نم ًاقباس انركذ ام لك : نورشعلاو ىداحلا

 ىتلا ةمومذملا تاركنملا نم الخ ىذلا دلوملا ىف وه امنإ دلوملا
 بجي امم ءىش ىلع دلوملا لمتشا اذإ امأ « اهيلع راكنإلا بجي

 )١( ةفلتخم ظافلأب ةجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دمحأو ملسم هاور .
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 ةرثكو 2 تامرحملا باكتراو ءاسنلاب لاجرلا طالتخاك هيلع راكنإلا

 نكل « تامرحملا نم هيلع لمتشا امل هعنمو هميرحت ىف كش

 نم ىلع ىفخي ال امك « ًايتاذ ال ًايضرع ًارمأ نوكي ذئنيح هميرحت
 . كلذ لمأت

 دا د16 دلع دم داع دل دلع دع 1م كاع ثاع ىلع ءلع ىلإ

 ”ا/



 ىبنلاب سانلا لسوت

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 ( هنع ىلاعت هللا ىضر ) رمع دهع ىف

 نع . رخص نب ريبج نع . لضفلا نب رشبم نع فيس ىور
 - ةدامرلا ماع ةنيزم نم الجر نأ « باطخلا نب رمع نب مصاع

 هيلع اوحلأف ءىش نهيف سيل : لاقف ةاش مهل حبذي نأ هلهأ هلأس

 َىِرأ ىسمأ املف « هادمحم اي : لاقف ءرمح اهماظع اذإف ةاش حبذف

 رمع تيإ ةايحلاب رشبأ » : هل لوقي ٍةِت هللا لوسر نأ مانملا ىف

 ديدش دهعلا ىفو « كب ىدهع نإ : هل لقو مالسلا ىنم هئرقأف

 لاقف « رمع باب ىتأ ىتح ءاجف «رمع اي سيكلا سيكلاف « دقعلا
 مث عزفف « هربخأف رمع ىتأف ِدكَو هللا لوسر لوسرل نذأتسا همالغل

 مكاده ىذلا هللا مكدشنأ : سانلل لاقف « ربنملا رمع دعص

 ؟ هنوهركت ائيش ىنم متيأر له « مالسالل
 وهو ) ىنزملا لوقب مهربخأف ؟ كاذ عمو « ال مهللا : اولاقف

 . نطفي ملو « اونطفف ( ثرحلا نب لالب

 ىف ىدانف . انب قستساف ءاقستسالا ىف كأطبتسا امنإ : اولاقف

 مهللا : لاق مث . زجوأف نيتعكر ىلص مث زجوأف بطخف سانلا
 « انسفنأ انع تزجعو ء« انتوقو انلوح انع زجعو انراصنأ انع تزجع

 . دابعلاو دالبلا ىحأو انقسا مهللا « كب الإ ةوق الو لوح الو
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 ةداتق نب رصن وبأ انربخأ : ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 ميهاربإ انثدح « رطم نب رمع وبأ انثدح : الاق « ىسرافلا ركب وبأو

 « ةيواعم وبأ انثدح « ىيحي نب ىيحي انثدح « ىلهذلا ىلع نبا

 سانلا باصأ : لاق « كلام نع « حلاص ىبأ نع « شمعألا نع

 لَك ىبنلا ربق ىلإ لجر ءاجف « باطخلا نب رمع نمز ىف طحق
 لوسر هاتأف « اوكله دق مهنإف كتمأل قستسا : هللا لوسر اي : لاقف

 « مالسلا ىنم ةئرقأف رمع تيإ : لاقف « مانملا ىف و هللا

 ىتأف « سيكلا سيكلاب كيلع : هل لقو « نوّقْسُم مهنأ مهربخأو
 (هنع تزجع ام الإ ولأ ام براي : لاقف « رمع ربخأف لجرلا

 ىف 4١ ص اال ح ةيادبلا ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق اذك . حيحص دانسإ اذهو .

 , )١( رشع ةينامث ةنس ثداوح

 رادلا كلام نع نامسلا حلاص ىبأ نع هدانسإب ةبيش ىبأ نبا ًاضيأ هاور ثيدحلا اذه )١(

 ج] ىرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا هحّححص « حيحص ثيدح وهو .( رمع نزاخ ناكو )
 ص3 نيتملا مكحملا ٌدرلا ىف ىرامغلاو 8١"[ ص] تالاقملا ىف ىرثوكلاو [ 747 /؟
 ىلع كلذ يف لّوعو ,لوهجم راّدلا كلام نأب ثيدحلا ىف ىنابلألا نعط دقو . [ 5 5
 .هنع متاح يبأ نبا توكس

 نم مزلي الو اليدعت الو اًحرج دجي مل هنأ ىنعي متاح يبأ نبا توكس نأل ةيهاو ةلع هذهو
 يف رجح نبا ظفاحلا هركذ رادلا كلام نأ ملعاف اذه رّرقت اذإ . يواّرلا ةلاهج كلذ
 :لاقو (5/65) تاقبطلا يف دعس نباو 15 / "ج] ةباصإلا باتك نم نيمرضخملا

 .[ "85 / ه ج] تاقثلا يف نابح نبا هقثوو ءافورعم ناكو

 - نوعباتلا هيلع ىنثأ هيلع قفتم ميدق يعبات :(531 ١/ ج ] داشرإلا يف يليلخلا لاقو
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 ةباصإلا يف امك هع ةعبرأ ةياور عم رمع نزاسخ هنأ الإ لقنلا نم هقيثوت يف نكي مل ولو -

 نع يوري هنأل عامسلاب هحيرصت مدع مغر ثيدحلا دانسإ شمعألا ةنعنع ٌرضتالو . ىفكل

 يف شمعألل هتمجرت دنع يبهذلا لاق . لبقي ام ةلمج نم اذه هثيدحف .نامسلا حلاص يبأ
 رثكأ هل خويش يف الإ سيلدتلا لامتحا هيلإ قرطت «نع» :لاق ىتم :[774 /” ج] نازيملا

 ىلع ةلومحم فنصلا اذه نع هتياور نإف نامسلا حلاص يبأو لئاو يبأ نباو ميهاربإك مهنع
 .هالاصتالا

 هنع هللا يضر رمع هرقأ امل الطابو اركنم لجرلا هلعف ام ناك ولو حيحص ذئنيح ثيدحلاف

 3 حيحص دنسب دمحأو دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا يفو . قحلا يف ديدش هنأل كلذ ىلع

 . هبلقو رمع ناسل ىلع قحلا لعج هللا
 : هلوقب رادلا كلام ثيدح ىلع ["84 ص] تالاقملا يف يرثوكلا دهاز خيسشلا قّلع دقو
 ركذي مل ثيح هتافو دعب ملسو هيلع هلل ىلص هب ءاقستسالا يف ةباحصلا لمع ىلع صن اذهو

 هلل .ها عبشيو عيذي نينمؤملا ريمأ ىلإ عفرُي امو «مهيلإ ربخلا غولب عم مهنم دحأ هيلع
 . ملعأ

 .[يسنوتلا ديبع يداهلا دمحم لصافلا خألا قيلعتلا اذه بتك]

 كلا



 هللا لوسر نازيم ىف ةمألا لامعأ لئاضف

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 بتكي هللا نإ ١ -: لوسلا ةيادب ىف مالسلا دبع نب زعلا مامالا لاق

 . اهلاوقأو اهلاؤوحأو هتمأ لامنعأ ردقب رجألا نم ءايبنألا نم ىبن لكل

 ةمأ ريخ )» مهنأ ىلاعت هللا ربخأ دقو . ةنجلا لهأ رطش ِةَِئكَي هتمأو

 نم هب اوفصتا امل مّمألا ريخ اوناك امنإو.272 « سانلل تجرخأ

 .الو ةلاح الو ةفرعم نم امف « لامعألاو لاوقألاو لاوحأالاو فراعملا

 .لوسر لد امم لجو زع هللا ىلإ هب برقتي ءىش الو ةلاقم الو ةدابع
 موي ىلإ هب لمع نم رجأ لثم (ِ) هلو الإ « هيلإ اعدو « لَك هللا

 نم رجأو هرجأ هل ناك ىده ىلإ اعد نم » : يي هلوقل « ةمايقلا

 هذه ىلإ ءايبنألا نم دحأ غلبي الو( ( ةمايقلا موي ىلإ هب لمع

 ظ . ةبترملا
 مهعفنأ هيلإ مهبحأو هللا لايع قلخلا» : ثيدحلا ئف ءاج دقو

 ءايبنألا نم هريغو ؛ .ةنجلا لهأ رطش عفن دق لَو ناك اذإف «هلايعل

 هتلزنم ردق ىلع برقلا ىف ِةِكَي هتلزنم تناك « رطشلا ءزج عفن امنإ
 « هتفرعم رجأ لثم ِةِكَو هلو الإ هتمأ نم فراع نماامف « عفنلا ىف

 )١( ةيآ نارمع لآ ةروبس ٠ 1١٠ ٠

 هنع هللا ىضر ةريزه هىبأ نع امهريظو ملسم مامالاوهدنسم ىف دمحأ هاور (؟) :
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 هرجأ لثم هلو الإ هتمأ نم لاح ىذ نم امو « هفراعم ىلإ ًافاضم

 هب برقتي لاقم ىذ نم امو . لكي هلاوحأ ىلإ ًامومضم هلاح ىلع

 ىلإ ًامومضم « لوقلا كلذ زمجأ لثم-ِةلكي هلو الإ ىلاعت هللا ىلإ

 هللا ىلإ ةبرقملا لامعألا نم لمع نم اسمو ؛ هتلاسر غيلبتو هتلاقم

 ربصو ركذو فورعمو ربو داهجو قتعو ةاكزو ةالص نم لجو زع
 ىلع هرجأ ىلإ ًامومضم هلماع رجأ لثم كي هلو الإ حفصو وفعو
 هداشرإب هتمأ نم دحأ اهلان ةينس ةبترمو ةيلأع ةجرد نم امو « هلامعأ

 هتبترمو ِهكَو هتجرد ىلإ ًامومضم اهرجأ لثم هلو الإ هتلالدو
 ةنس نس وأ « ىده ىلإ هتمأ نم اعد نم نأب كلذ فعاضتيو
 نوكي ,ث « نيملاعلا ددع ىلع كلذب ىلهع نم رجأ هل ناك ةنسح
 اذه لجألو « هيلإ لسرأو هيلع لد هنأل كي انيبنل فعاضملا اذه

 لَك ىبنلا اهب طبغ ةطبغ ءاكب ءارسإلا ةليل مالسلا هيلع ىسوم ىكب
 . كبي ملو « ىسوم ةمأ نم لخدي نمم رثكأ ةنجلا هتمأ نم لخدي ذإ

 هتاف ام ىلع ًافسأ ىكب امنإو ؛ ةلهجلا ضعب همهوتي امك ًادسح

 . هتبترم لثم نم

 دإ+ دإ6 داع دم دإع د دإع 2 دلع

 يروم



 هادمحتم او .هادمحم و

 (هنع هللا ىضر) لبنح نب دمحأ مامإلا نع ريثك نبا ظفاحلا ىور

 . اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا ىلإ هدنسب ِهِكَي هللا لوسر توم ةصق
 « هيلإ رظنف باجحلا تعفرف (هنع هللا ىضر) ركب وبأ ءاج هنأ اهيفو

 نم هاتأ مث : ِكَب هللا لوسر تام « نوعجار هيلإ انإو هلل انإ : لاقف

 هسأر عفر مث «'هايبناو : لاق مث هتهبج لبقو هاف ردحف هسأر لبق

 هاف ردحو هسأر عفر مث « هايفصاو : لاقر هتهبج لبقو هاف ردحف
 هج ةيادبلا رظنا )هِي هللا لوسر تام « هاليلخاو : لاقو هتهبج لبقو

 .(17١؟ ص

 انث « نامعنلا وبأ انربخأ : لاق دنئنس ىف ىمرادلا ظفاحلا ىورو

 : تلاق ةمطاف نأ : كلام نب سنأ نع تباث نع ديز نب دامح

 ؟بارتلا لك هللا لوسر ىلع اوثحت نأ مكسوسفن تباط فيك سنأ اي
 .هاوأم سودرفلا ةنج هاتبأ او « هاندأ ام هبر نم هاتبأ اي : تلاقو
 . هاعد ابر باجأ هاتبأ او « هاعنن ليربج ىلإ هاتبأ او

 نيح- : تباث لاقو « ىكب تباث هب ثدح نيح : دامح لاق

 . ( لَك ىبنلا ةافو باب 4١ ص١ : ح ىمرادلا ننس رظنا ) « ىكب سنأ هب ثدح

 ةماميلا ةعقوم ىف نيملسملا راعش نأ ريثك نبا ظفاحلا ركذو

 « ديلولا نب دلاخ لمحو » : هصن ام لاقو «هادمحم اي » : ناك

 هيلإ لصي نأ بقرتي لعجو « ةمليسم لابجل راسو مهزواج ىتح

 كريوبريكا



 20 زاّربلا ىلإ اعدو « نيفصلا نيب فقو مث « عجر مث « هلتقيف

 راعشب ىدان مث « ديزو رماع نبا انأ 7 دوعلا ديلولا نبا انأ لاقو

 . ( هادمحم او » ْذئموي مهراعش ناكو «نيملسملا

 . (7 74 ص ١ ج ةياهنلاو ةيادبلا رظنا )

 . ةزرابملا ىأ(١)

 . رارفب سيل رارك هنأ ىعملاو ٠ عاجرلا : دوعلا (؟)

755- 



 هب لسوتلا ةيفيك ةباحصلا دحأ ملعي ىبنلا

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 « ىطبحلا ديعس نب بيبش نع هكردتسم ىف مكاحلا جرخأ

 وهو « ىندملا رفعج ىبأ نع مساقلا نب حْوَر نع ىبأ انثدح

 نب نامثع همع نع فينح نب لهس نع ةمامأ ىبأ نع ىمطخلا
 لجر هءاجو ِةِْكَك هللا لوسر تعمس ١ : لاق ( هنع هللا ىضر ) فينح

 «دئاق ىل سيل هللا لوسر اي : لاقف « هرصب باهذ هيلإ اكشف ريرض
 لص مث أضوتف ةأضيملا تئا : يلي هللا لوسر لاقف « ىلع قش دقو

 لَك دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو كلاسأ ىنإ مهللا ١ : لق مث نيتعكر
 نع ىل ىّلجيف كبر ىلإ كب هجوتأ ىنإ دمحم اي ؛ ةمحرلا ىبن
 هللاوف : نامثع لاق « ىسفن ىف ىنعفشو ّىِف هعفش مهللا ٠ ىرصب

 نكي مل هنأكو « لجرلا لخد ىتح ثيدحلا انب لاط الو « انقرفت ام

 « هاجرخي ملو ىراخبلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه « رض هب

 . ١1١ ص بيهرتلاو بيغرتلا نم لوألا ءزجلا ىف وهو

 ىلإ ىتتأ ىمعأ نأ ١  هنع هللا ىضر  فينح نب نامثع نع

 . ىرصب نع ىل فشكي نأ هللا عدا هللا لوسر اي : لاقف هِي ىبنلا

 . ىرصب باهذ ىلع قش دق هللا لوسراي : لاق « ؟كْعَدأ وأ : لاق

 كلأسأ ىنإ مهللا : لق مث « نيتعكر لص مث أضوتف قلطناف : لاق
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 ىلإ هجوتأ ىنإ دمحم اي « ةمحرلا ىبن دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو

 ىف ىنعفشو ّىف هعفش مهللا ,« ىرصب نع ىل فشكي نأ كب ىبر
 . « هرصب نع هللا فشك دقو عجرف « ىسفن

 ىئاسنلاو . بيرغ حيحص نسح ثيدح : لاقو «ىذمرتلا هاور

 : لاقو « مكاحلاو هححصو ةميزخ نباو « هجام نباو « هل ظفللاو

 مث ١ ىذمرتلا دنع سيلو « ملسمو ىراخبلا طرش ىلع حيحص

 وعدي مث هءوضو نسحيف ًاضوتي نأ هرمأو : لاق امنإ « نيتعكر لص
 ىناربطلا ىورو « تاوعدلا ىف هاورو « هوحنب هركذف «ءاعدلا اذهب
 ىلإ فلتخي ناك الجر نأ ىهو ةصق هلوأ ىف ركذو ثيدحلا اذه
 نامثع ناكو « هل ةجاح ىف ( هبنع هللا ىضر ) نافع نب نامثع
 نامثع ىقلف « هتجاح ىف رظني الو هيلإ تفتلي ال ( هنع هللا ىضر )
 تنا : فينح نب نامثع هل لاقف « هيلإ كلذ اكشف « فينح نبا

 ١ : لق مث « نيتعكر هيف لصف دجسملا تئا مث ًاضوتف ةأضيملا

 اي « ةمحرلا ىبن ِةْلَو دمحم انيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ىنإ مهللا
 « كتجاح ركذتو ىتجاح ىضقيف ىبر ىلإ كب هجوتأ ىنإ دمحم
 مث ءهل لاق ام عنصف لجرلا قلطناف « كعم حورأ ىتح ّىلإ حرو

 نامثع ىلع هلخدأف هديب ذخأ ىتح باوبلا ءاجف « نامثع باب ىتأ
 ؟ كتجاح ام : لاقو « ةسفنطلا ىلع هعم هسلجأف « نافع نبا
 . هل اهاضقف هتجاح ركذف

 : لاق مث . ةعاسلا هذه تناك ىتح كتجاح تركذ ام : لاق مث

 "رف



 ىقل هدنع نم جرخ امل لجرلا نإ مث « انتئاف ةجاح كل تناك ام

 ىف رظني ناك ام ًاريخ هللا كازج : هل لاقو « فينح نب نامثع
 : فينح نب نامثع لاقف « ّىف هتملك ىتح ّىلإ تفتلي الو ىتجاح

 ريرض لجر هاتأو « هاك هللا لوسر تدهش نكلو « هتملك ام هللاو

 ايلاقف ؟ ربصت وأ : ٍةِكَع ىبنلا هل لاقف ) هرصب باهذ هيلإ اكشف

 تتا : لِ ىبنلا هل لاقف لع قش دقو دئاق ىل سيل هللا لوسر

 لاقف .« تاوعدلا هذهب عدا مث « نيتعكر لص مث ًاضوتف ةأضيملا

 ىتح «-ثيدحلا انب لاطو  انقرفت ام هللاوف : فينح نب نامثع

 دعب ىناربطلا لاق « طق رض هب نكي مل هنأك لجرلا انيلع لخد

 :0) ثيدحلا ةجرد ىف ةيميت نبا خيشلا ىأر

 لك ركذو « ةيميت نبا مالسالا خيش هلوطب ثيدحلا اذه ركذ دقو

 ( اهلماكب لجرلا عم فينح نب نامثع ةصق ركذو هديناسأو هقرط

  ةدعاق » هباتك ىف ةيدانسإلا ةيحانلا نم هديأو كلذ لك ححصو

 .(15و 150 ص) ( ةليسولاو لسوتلا ىف ةليلج

 )١( ىسنوتلا ديبع ىداهلا دمحم لضافلا خألل ىمعألا ثيدحب قلعتي ماه ثحب .

 ظافحلا نم عمج اضيأ هحّحص لب ىمعألا ثيدح حيحصتب هللا همحر ةيميت نبا درفني مل

 - يبهذلاو مكاحلاو ةميزخ نباو يناربطلاو يذمرتلا مهنم هللا همركأ فّلؤملا هركذ امك .
 ثيدحلا نتمب ةقّلعتملا ثحابملا ضعب ىلاعت هللا ءاش نإ ركذأسف ةدئافلل ًامامتإو -

 اال



 رظنلاو رثألا نم كلذ ديؤي ام ضعبو لّسوتلا ةّيعورشم ىلع هب لالدتسالا هجو اهيف نيب

 . قيفوتلا ىلو هللاو
 .ناك ول : نولوقيو هئاعدب الإ نوكي ال ِةْكك يبنلاب لسوتلا نأ ملعلا لهأ ضعب ىري

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هب ب لسوتلا نع هنع هللا يضر رمع لدع امل ازئاج تاّذلاب لسوتلا

 . هنع هللا يضر ساّبعلاب لسوتلا ىلإ
 ريدقتلاو مهدنع فذح هيف « دّمحم كّيبنب كيلإ هجوتأو كلاسأ ١ ىمعألا لوقف اذه ىلعو

 . هتعافشو هئاعدب :

 ّيبنلاب لّسوتلا ْنأل ةّجحلا هب ضهنت ال فيعض لامتحا وه لب مّلسم ريغ هولا يذلا اذهو
 نم عنام الو «ىلاعت هللا اهفرش ىتلا هتاذب نوكي هنإف هئاعدب نوكي امك ملسو هيلع هللا ىَلَص

 . هيلع ليلدلا ةّحصل اذه
 باتك يف تباث وهف هزاوج ىلع ملعلا لهأ قفتا يذلا ءاعّدلاب لسوتلا ليلد اًمأ

 .هركذل يعاد الف كلام أطومو ملسمو يراخبلا يحيحص نم ءاقستسالا

 باتك ] هحيحص ىف ّىراخبلا هاور ام وهف ةحارص تاذذلاب لسوتلا زاوج ىلع ليلذلا اًمأو -
 هيبأ نع رانيد نب نمحرلا دبع نع [ اوطحق اذإ ءاقستسالا مامالا سانلا لاؤس باب ءاقستسالا
 : بلاط يبأ رعشب لثمتي رمع نبا تعمس :لاق

 لمارألل ةمصع ىماسسيلا َلامُث # ههجوب ماسمغلا ىقستسُي ضيبأو

 نم تيِبلا كلذ رّكذت دق امهنع هللا ىضر رمع َنبا نأ وه ثيدحلاب لالدتسالا ٌهجوو

 ىنعم نأ ىلع لدي اذهو كلذ ىف هيلع ضرتُْي ملف ُهريغ ُةَعمس ىّنح اراَهج هب لّثمتو رَّْشل

 ٍلَسوَتلا يف ٌرهاظ اذهف . ههْجَوِب ٌسانلا ِيِقْسَتْسَي ضيبأو : هرييدقتو ٠ ٌلوبقمو ٌتباث تيبلا

 وو دق لب ءاعُدلا ىنعمب ُنوكي ةججولاَّنأ برعلا ناسل يف ْدرَيملو اّْنم ٌءْزُج ةجولا ّنأل ٍتاّذلاب

 ود كبَر ُهْجَو ىَقْبَيَو 8 : ىلاعت هلوق ىف كلذو ٍِتاّذلا ىنعمب هجولا ٍةظْمَل ٌلامعتسا نآرقلا يف
 كلذلو . [ يمالسالا ثارتلا ط 6 ١ ةحفص ٠١ ج ريثك نبا ريسفت رظنا ] 4 ماركا ٍلَجلا
 يضفملا فلكتلا نم كلذ يف امل افوذحم افاضم رّدقي نأ دارأ نمل انه ميقتسي ال ىنعملا َنإف
 نبا لوق هديؤيو . فدحلا مدع مالكلا ىف لصألا نأ عم لمحتي ام رثكأ ظفللا ليمحت ىلإ
 هيلع هللا ىَلَص بنلا هجو ىلإ رظنأ انأو : يراخبلل ىرخأ ةياور يف امهنع هللا يضر رمع

 ىلص ّيبنلا راضحإ نأو اهانعم ةقيقح هجولا ةظفل لمح حيجرت ىلع لدي لإ ء ملسو

 نأكف هتاذسب لسوتلل ناك بلطملا دبع نمز هنس رغص مغر ءاقستسالا م اقم ملسو هياع هلل

 - .اننيب ةكرابملا هتاذ دوجوب انقسا مهللا : : لوقي بلاط يبأ لاح ناسل

 لا
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 ام ةمجرتلا ىلع هقيلعت دنع ( ٠١ ةحفص " ج ) يراقلا ةدمع يف ينيعلا مامالا لاق -

 رضح هنأل هّيبنب لجو زع هللا ىلإ لسوت ةقيقحلا يف اذه بلاط يبأ لوق ىنعم . . . » : هّضن

 ىف مامغلا سانلا ءاقستسا نوكيف . هم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاو بلطملا دبع ءاقستسا

 . ها خلا . . . هلأس ادحأ نأ ظفللا يف نكي مل نإو ميركلا ههجو ةكربب تقولا كلذ

 لهأ رثكأ همهف ام ةّحص دّيؤي امهنع هللا ىضر رمع نبا ثيدح ّنأ قبس اّمم لصاحلاف

 . ىمعألا ثيدح نم ملعلا

 لب ء هل ءاعّدلا نم ىلا ه دعو امب فتكي مل مّلسو هيلع هنا ىلص يبنلا نأ كلذ ناببو

 لوقي نأ ُهمّلعو ٍةالّصلاو ةراهّذلاب هرمأف هناحبس هل يدعو للا قيقحت : يف ٌديزيام ىلع ُهّلد

 لحم وه اذهو . ةمحّرلا يبن دّمحم كتبنب كيلإ ةوتأو َكلأسأ ين مهّللا » : هئاعد ٍلَوأ يف

 لوق امأو . تاّدلاب لّسوَتلا ىَلَع ًةحارص ٌلُدت ًةغيّصلا هذه َّنأ كش ال ذإ ثيدحلا َنِم ٍدِهاَّشلا

 وهف «كيبن ءاعدب كيلإ ُةّجوتأو كلأسأ ينإ َمُهّللا :ريدقتلاو فوذحم ٌفاَضُم كانه : لاق نم

 ىضَتقَي ام دوجو مَع هيلإ ةجاح الو ريدا مدع ٍةَللا يف لضألا نأ هاو ٌليوأتو حجم لوف

 ُلوق هيلع وه ام ىلع مالكلل ءاقبإ ن نئارقلا ىوقأ ْنِمو . هيلع ٌلَد ام رهاظ نع ٍظفّللا َفْرَص

 | مَلَعٌمسا ءدّمحم ٌةظفلف . هذه ينجاح يف يّبر ىلإ كب هّجوتأ ينإ ٌدّمحم اي : دعب ىمعألا

 هللا ىَّلص يّينلل ءادثلا اذه ذاملو ؟لوقلا كلذ لحم امف ذئنيحو ةّيوُمْطْصُحلا تاّذلا ىلع ناد

 ْنأ ىلع لدي اذهف ؟ ٌمِهَّللا : لاق ثيح هللا ءادنب هءاعد ىمحألا ٌلهتسا ِنَأ دعب مّلسو هسيلع

 كرت نمو .اهب لسوتم هتاذل رضحتسم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةمرحل رعشتسم ىمعألا

 ىلع ٍضُْقاَتَت الو ليطعت ِنوُدب ِهْيَكَرَطَب َّلُدِب اًدَه ىمعألا ثيدح َّنَأ كردأ فسعتلاو فلكتلا
 ام قبس دقو مّلسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا تاذب لولا عوقو ىلع لدي ثيدحلا لوأف : نيرمأ

 نأ يضتقي اذهو مّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا ءاعدب لَسوتلا عوقو ىلع لدي هرخآو «هراوج دّيؤي

 َّنأل ثيدحلا هيلع ضني مل ْنِإَو حجارلا وهو ىمتألل ًالْمِف اعد دق مّلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 هيلع هللا ىلص نوكي نأ نم عنام الو ءدَعَو امي ىَنَو نم ٌريخ مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا ّلوسر

 - . ىمعألل لسوتلا ةغيص هنيقلت ءانثأ ءاعدلا ىونو هبلقب ىلاعت هللا ىلإ هجوت دق ملسو
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 هللا ىَلَص يبنلا ةعافش َلَبْفَت نأ يف يناعد لقا : ءانعم هيف ينَْفَشُمو : هٌلوقف لئنيحو -

 َْيَت نأ يف ٌهَءاَعَد يأ هتعافش بقا َمهّللا : هانعمف يف ُهَعْفَشُتَو : هلوق امو : يف ملسو هيلع

 ٍلوَصْح ْن نم ٌمزلي ال انلق َفْشُي ملو ىمعألا ءاعُدب اعد ْنَم معلا َنِم دجُو دقل ليق نإف
 اذه ىلع ُراَصِبإلا فّقودي الو ءهللِْف لثم َلعَف َْم َلُكِل كلذ لّصحب نأ ىمعألا اذهل راصِإلا
 ٍلكاَك اهو نم ّدُبال ٌةّيعم ٌطورش اهل ةباجإلا نإ ذ ذإ ءاعّدلا اذهو لَّسوَتلا

 ' لب ٠ ساّنلا نم ٌديثك ُهدِقْفَي هي امم اَهِرْيَغَو ٍصالْنإلاو لجو رع هللا ىلإ ِهجْوَتلا ٍقْدِصَو ٍلآلَحلا

 ةياور يف امك  ىطعأ هب لتس اذإ و ٌباجأ هب يعد اذإ | يذلا ميظعلا هللا مساب مهضعب اعد دقل

 هللا نأ اذه ىف لوقلا ةوفصو .هل بجتسي ملف  حيحص دنسب امهريغو يئاسنلاو دواد يبأ

 يف ال وه هديري يذلا تقولا يفو نحن هديرن اميف ال وه هديري اميف ةباجالا انل نمض ىلاعت
 ْ ْ ْ . نحن هديرن يذلا تقولا

 نأ [ ةباجتسم ملسملا ة ةوعد نأ ءاج ام باب ءاعدلا باتك ] نئنسلا يف يذمرتلا جرخأ دقو

 هنع فك وأ لأس ام هللا هاتا الإ ءاعدب وعدي دحأ نم ام : 0 ع حس

 .« مجر ةعيطق وأ مثإب عدي ملام هلثم ءوسلا نم

 ةلزنمب لوسرلا هل عدي ملو ملسو هيلع هللا ىّلص هب لسوت ىمعأ ناك ول : ةيميت نبا لوق ام
 نع مهلودعف «ىمعألا لعف ام لثم نولعفي مهضعب وأ ةباحصلا نايمع ناكل ىمعألا كلذ

 [ ١4 ص ةليلج ةدعاق ] ه | .هوكرت ام نود هولأس ام عورسثملا ْنأ ىلع ليلد اذه ىلإ اذه

 ؛هلعف مهضعب نأ وأ كلذ اولعف مهنأ زوجي ذإ هيلع ليلد ال لامتحا دّرجم هنأل ديدسب سيلف

 ىلع ادبأ لدي ال هّنإف كلذ كرت مهضعب نأ ضرف ىلعو . مهكرت ىلع صني ام دري ملو ةّصاخ

 .رجألاب زوفلاو ربصلا اورثآ مهنأ زوجي لب عنملا
 سابعلاب لسوتلا ىلإ مّلسو هيلع هللا ىلص يبنلاب لسوتلا نع هنع هللا ىضر رمع لودع اّمأو

 بلع هلل ىلص ةفيرشلاهتاذب لسصوتلا عوو ىف ال نال عنملا ىلع هيف ةجح الف نع هلل يضر

 عم نوعدي مهيديأ نوعفري  يراخبلا ةياور يف امك  سانلا ناك دقو امّيسال .انّيمو اًيح ملسو

 نبا نأو ىمعألا ثيدحب لالدتسالا مّدقت دقو . مهل هئاقستسا تقو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 - . خلا . ههجوب مامغلا ىقستسي ضيبأو : بلاط يبأ رعشب لثمتي ناك امهنع هللا يضر رمع
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 : لاؤّسلل هومّدقي نأ ىرحأف مهيقسيف هللا ىلإ هب نولسوتي اوناك اذإف -

 ديفي ال « مّلسو هيلع هللا ىَلص كّيبنب كيلإ لسوتن انك اَنِإ مهللا » هنع هللا يضر رمع لوقف
 اذإ (مهنع هللا ىضر) ةباحصلا نأ بلاغلا ذإ ءاعدلاب لسوتلا نع لودعلا ىوس قيقحتلا دنع

 وه ٌوعديل مهنيب هوميقيو هومدقي نأب حالصلاو لضفلا لهأ نم ناك نمب نولسوتي اوقستسا

 ْ .هعم سانلا وعديو
 عمتجا اذإ امّيس ال مّلسو هيلع هللا ىلص هتافو دعب رذعتملا وه ميدقتلا اذه نأ ىفخي الو

 ال هنع هللا يضر رمع لودعف اذه رّرقت اذإ . ءاقستسالا ةالص ىعادلا مهب يلصيل سانلا

 دنع كلذ نايب قبس دقو «هتافو دعب ملسو هيلع هللا ىَّلص ّيبنلاب لسوتلا عنم ىلع اليلد حلصي

 .[151 1١5١/ ص ] ملسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا ريغب لسوتلا زاوج ىلع مالكلا

 ىلع صنت يهو اهفّعض نمل افالخ ةحيحص ىقهيبلاو يناربطلا اهاور ىتلا ةّصقلا نإو اذه

 هللا ىلص ّبنلاب لسوتلا ىلإ الجر هّجو هنع هللا ىضر فينح نب نامثع ليلجلا ئباحصلا نأ

 حّجبرتم اذهو تاذلاب لسوتلا ىلع لمتشم ىمعألا ثيدح نأ كلذ دافأف هتافو دعب مّلسو هيلع

 هدورو بابسأل نياعملاو ثيدحلل ىوارلا وه ناك اذإ هريغ مهف نم ىلوأ ّيباحصلا مهف نأ

 ْ ْ . هتاسبالم رئاسو

 الول ذإ هلصأب عرفلا طابترا تاذلاب لسوتلاب طبترم ءاعّدلاب لسوتلا نأب لاقي نأ دعبي الو
 سوفنلا يف يعاودلا ترفاضت امل لضفو حالص وذ هللا دنع هيجو هب لّسوتملا نأب داقتعالا

 ءاجتلالل ناك امل تاذلاب لسوتلا ةظحالم نم ايلاخ ءاعدلاب لسوتلا ناك ولو . هئاعدب لسوتتل

 .رظنلا نم هجو هب لسوتملا ىلإ
 نوكي ثيحب هللا ىلع هتماركو هب لّسوتملا ةناكم هبلقب ظحالي ءاعدلا بلاط ْنأ ىرت الأ

 . ةباجالا ءاجر ىلع ثعابلا وه كلذ

 « دمحم كّيبنب كلأسأ ينإ مهللا :١ لوقي نمف « تاذلاب لسوتلا يف لصأتم ىنعملا اذهو

 يف ٌةَبْيْحُي ال ثيحب هتّيزم راهظإو هّيبن ماركإ باب نم هل هللا بيجتسي نأ ىوس كلذب ديري ال
 هيلع هللا ىَّلص هدعسي اهدعسي امو هملؤي اهملؤي ام نإف اهعفن ىلع اصيرح ناك ىتلا هتّمأ دارفأ
 . مكحأو ملعأ ىلاعت هللاو . ملسو
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 مهنع ىلاعت هللا ىضر تيبلا لآ صئاصخ نم
 الل ص ماهفألا ءالج هباتك ىف ميقلا نبا ظفاحلا مامإلا لاق

 ىلع ملاعلا تويب فرشأ رهطملا كرابملا تيبلا اذه ناك املو

 : صئاصخبب ىلاعتو هناحبس هللا مهصخ « قالطإلا

 ىلص امك « ثيبلا اذه لهأ ىلع اولصي نأب ةدابع رمأ هنأ : اهنم

 . مهل ةيصاخ هذهو « هلآو ميهاربإ مهو ٠ مهفلسو مهتيب لهأ ىلع

 ءادعسلاف « سانلا نيب ًاناقرف تيبلا اذه لهأ لعج : اهنمو
 ْ 0 . مهيفلاخمو مهئادعأل رانلاو « مهعابتأ

 ايندلا ءاقش نم هقلخ صالخ لعج ىلاعتو هناحبس هنأ اهنمو

 ال ام معنلا نم سانلا ىلع مهلف « تيبلا اذه ىديأ ىلع ةرخآلاو .

 باقر ىف.ماسجلا ننملا مهلو . اهؤازج الو « هؤاصجإ نكمي
 ىتلا مهدنع ماظعلا ىديألاو ةداعسلا لهأ نم نيرحخآلاو نيلوألا

 . اهيلع لجو زع هللا مهيزاجي

 مهلف « ملاعلا ىف هلل ةعاطو حلاص لمعو عفن لك نأ : اهنمو
 نم هلضفب صتخي نم ناحبسف « اهيلماع روجأ لثم رجألا نم
 . هدابع نم ءاشي

 نيبو هنيب قرطلا عيمج دس ىلاعتو هناحبس هنأ : اهنمو
 نم الإ طق دحأل حتفي ملف باوبألا مهنود قلغأو «نيملاعلا

75575- 



 قيرط لك نم ىنوتأ ول ىلالجو ىتزعو : لاق « مهبابو مهقيرط
 . 0)2 كفلخ اولخدي ىتح مهل تحتف امل باب لك نم اوحتفتساو

 هب صخي ملامب ملعلا نم مهصخ ىلاعتو هناحبس هنأ : اهنمو

 ملعأ تيب لهأ ملاعلا قرطي ملف « نيملاعلا نم مهاوس تيب لهأ

 عقاومو هعرشو هباقعو هباوثو هلاعفأو هماكحأو هتافصو هئامسأو هللاب

 مهل عمج نم ناحبسف )2 مهنم هتاقولخمو هتكئالمو هبضغو هاضر

 . نيرخال او نيلوالا ملع
 مل امب هتبحمو هديحوت نم مهصخ ىلاعتو هناحبس هنأ : اهنمو
 : مهاوس تيب لهأ هب صخي

 . اهيف مهفلختساو ضرألا ىف مهل نكم هناحبس هنأ : اهنمو
 . مهريغل لصحي مل ام ضرألا لهأ مهل عاطأو

 كرشلاو لالفلا راثآ نم مهب احم ىلاعتو هناحبس هنأ : اهنمو

 . مهاوسب هحمي مل ام اهتقميو اهضغبي ىتلا راثآلا نمو
 ءاقبل اببس ضرألا ىف مهراثا لعج ىلاعتو هناحبس هنأ : اهنمو

 تبهذ اذإف « مهراثآ تيقب ام ًايقاب ملاعلا لازي الف « هظفحو ملاعلا
 . ملاعلا بارخ لوأ كاذف ضرألا نم مهراثآ

 لالجإلاو ةبحملا نم مهل سرغ ىلاعتو هناحبس هنأ : اهنمو

 . مهريغل هسرغي مل ام نيملاعلا بولق ىف ميظعتلاو

 )١( ةناوع نباو ديمح نبا هجرخأ .
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 ءالبلا لولحو مهتنعو مهكالهو « اهمايقو مهنيب اهروهظ بسحب

 ذاختاو اهريغ ىلإ مكاحتلاو اهنع ضارعإلاو اهلطعت دنع مهب رشلاو
 . اهاوس

 « ءادعألا نم دابعلاو دالبلا ىلاعتو هناحبس هللا طيلست لمأت نمو

 هللا طلسف « هعئارشو هتنسو هيبن نيدل مهليطعت ببسب كلذ نأ ملع

 روهظ ال ىتلا دالبلا نأ ىتحو < مهنم مقتناو مهكلهأ نم مهيلع

 بسحب اهنع ءالبلا عفد نوكي «هغئارشو هتنسو ىبنلا راثآل اهيف

 راثا نم اهفاعضأ فاعضأو صئاصخلا هذهو « مهنيب كلذ روهظ

 لوسر انرمأ اذهلف « تيبلا اذه لهأ ىلع هتاكربو لجو زع هللا ةمحر

 ىلع كراب امك هلآ ىلعو هيلع كرابي نأ هللا نم هل بلطن نأ كي هللا
 . نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص ميظعلا تيبلا اذه

 ىلع رهظأ ىلاعتو هناحبس هنأ تيبلا اذه لهأ تاكرب نمو

 ْ . مهريغ تيب لهأ ىديأ ىلع هرهظي مل ام ةرخآلاو ايندلا تاكرب نم مهيديأ

 نم مهاطعأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ : مهئاصخو مهتاكرب نمو

 : اليلخ هذختا نم مهنمف 2 مهريغ طعي مل ام هصئاصخ

 هناحبس هللا نأ : ضرألا لهأ ىلع مهتاكربو مهصئاصخ نمو

 تناكو « مهثعببو مهب ضرألا لهأ نع ماعلا باذعلا عفر ىلاعتو

 اوبذك اذإ مهنأ « مهلبق ءايبنألا ممأ ىف ىلاعتو هناحبس هتداع

 كر



 ليجنإلاو ةاروتلا هللا لزنأ ام املذ ؛ . طول مو موقو قو جلاص موقو دوه موقو
 نم داهجب رمأو.« ضرألا لهأ نع ماعلا باذعلا اهب عفر ن ًارقلاو

 مهرودصل ءافشو مهيديأب مهل ةرصن كلذ ناكو «مهفلاخو مهبذك

 هباقع ليصحتل مهيديأب مهودع كالفإ و 3 ءادهشلا ذاسختاو

 "0 ديأ ىلع هناحببس

 ١ »+ دلع لج دلع العد ةيع ا.
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 : هل لاقي ناك « دوهيلا لجر ىلإ ةبسن « سيرأ » رئب ىمستو
 طقس هنأل متاخلا رئبب تيمسو « ءابق دجسم مامأ ىهو «سيرأ»

 ىف ( هنع هللا ىضر ) نافع نب نامثع دي نم لَك ىبنلا متاح اهيف
 لكب هجارختسا ىف مايأ ةثالث دهتجاو ؛ هتفالخ نم ةسداسلا ةنسلا
 طقس : ليقو « ةياغلا هذه ىلا لصي ملف ًاليبس كلذ ىلإ دجو ام

 مالسإلا ىف ثداح ىلع هطوقسب اولدتساو « بيقيعم دي نم
 . ميظع

 رمألا فالتخا نم هتفالخخ ىف لصح مويلا كلذ ذنمو : اولاق
 . متاخلا ةكرب تاوفل

 مث امهنع هللا ىضر رمع دي ىف مث ركب ىبأ دي ىف هلبق ناك دقو
 حيحص ىف ءاج نينس تس ( هنع هللا ىضر ) نامثع دي ىف ىقب

 : لاقف جرخ مث هتيب ىف أضوت هنأ ( هنع هللا ىضر ) ىرعشألا ىسوم

 دجسملا ىلإ ءاجف اذه ىموي هعم ننوكألو هِي هللا لوسر نمزلأل
 تجرخف : لاق . انه اه هجو جرخ : اولاقف كي ىبنلا نع لأسف

 لاق « سيرأ رثب لخد ىتح : اونلاقت كب هنع لأسأ هرثإ ىلع
 لوسر ىضق ىتح « «ديرج نم اهبابو» « بابلا دنع تسلجف :

 رثب ىلع سلج دق وه اذإف « هيلإ تمقف « أضوتو « هتجاح كي هلل
 . سيرأ

 ( 75 ص ىدابزو ريفلل ةباط ملاعم ىف هباطملا مناغملا ىف اذك )
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 ةسسسنيدملا مزمز

 هللا ىضر ّئلع رئب ىلإ كلاسلا نيمي ىلع « ةنيدملاب رئب : مزمز

 ءانبب اهلوح طّوحو ةرحلا نم دنس ىف ًاليلق ةداجلا نع ةديعب ( هنع

 لزي مل ١ رسكت ةراجح نم ضوح اهريفش ىلع ناكو « صصحجم

 مزمز لقني امك « قافآلا ىلإ اهؤام لقنيو « اهب نولزني ةنيدملا لهأ

 فرعت ىتلا رئثبلا نم برقلاب ىهو .2" رثأ اهيف فرعي الو « ةكم

 ىلوألا ايقسلا ىهأ فرعت الو : ىرطملا نيدلا لامج خيشلا لاق
 رئبلا اهلعلو :لاق ؟ اهب كربتلا رتاوتل هذه مأ « قيرطلا نم اهبرقل

 ىربكلا ةمطاف اهتدج تيب نم تجرخ نيح ١ ىلع نب نسحلا

 علطف « اهيف رثب رفحب ترمأو « ةرحلاب اهراد تنب اهنإف دجسملا

 تشرو « تعدو تلصو تأضوتف « اهل اوركذف « ةيدكأو لبج مهل

 « ةعرسب ءاملا اوغلبف اورفحف مهترمأو اهئوضو لضفب رئبلا عضوم
 . ملعأ هللاو « ىلوألا ايقسلا هذه اهنأ رهاظلاف

 نع ةديعب ؛« قيقعلل بهاذلا نيمي ىلع ىتلا رثبلل مسا : مزمز رب نع ىدوهمسلا لاق )١(

 ةرحلا فرط ىف ىهو « مزمزب ) مويلا ةفورعملا اهنأ رهاظلا : « باهإ » رثب ىف ركذو « ةداجلا
 . ةيبرغلا

 . (فلؤملا) : ىكلام ها ”١77 ص ( ةباط ملاعم ىف مناغملا رظنا )
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 قت بيقعلا

 ناك : لاق ( امهنع ىلاعت هللا ىضر ) هللا دبع نب رباج نعو
 ىدهيف ءابظلا ديصي ( هنع هللا ىضر ) ىملسألا عوكألا نب ةملس

 : لاقف كي هللا لوسر هدقفف ًايرطو ًافيفج كي هللا لوسرل اهموحل
 : هللا لوسر اي : لاقف ؟هب ىتأت تنك امب ىنيتأت ال كلام ةملساي

 امأ » : ٍةِكَي لاقف « ةانق رودصو بيتب ديصن امنإف ديصلا انع دعابت

 اذإ كتيقلو ٠ تبهذ اذإ كتعيشل قيقعلاب ديصت تنك ول كنإ

 . «قيقعلا بحأ ىنإف ٠ تعجر
 ايتأ مث « قيقعلاب نالجر تاب : لاق ميهاربإ نب ايركز نعو

 دقل » : ' 8ك لاق « قيقعلاب : الاق ؟ امتب نيأ : لاق ِِلكَو هللا لوسر

 . « كرابم داوب امتب

 هللا لوسر بكر : لاق « امهنع هللا ىضر » ديعس نب رماع نعو

 اذه نم انئج : ةشئاعاي : لاق عجر مث « قيقعلا ىلإ هك

 لوسراي ٌثلق : تلاق !هءام بذعأو « هئتطوم نيلأ امف « قيقعلا

 « ؟سانلا ىنتبا دقو فيكو : ِهكَي لاقف ؟ هيلإ لقتنن الفأ «هللا

 لَو هللا لوس نإ : لاق امهنع هللا ىضر ديعس نب رماع نعو

 هنيبو هنيب لاحف « هظقوي هباحصأ نم لجر ماقف « قيقعلاب مان
 ايذاجتف « هتفت مل ةالصلا نإف « هظقوت ال : لاقو هباحصأ نم لجر

 كك



 : ريع لاقف )2 هظقيأف هِي هللا لوسر امهدحأ ضعب باصأ ىتح

 ىداولاب ىنازأل ىنإو « ىنامتظقيأ دقل : لاقف « هاربخأف ؟ امكل ام

 . كرابملا

 . ( 755ص ىدابأ زوريفلل ةباط ملاعم ىف ةباطملا مناغملا رظنا )

 دإ6 د6 د6 دام د6 د6 د6 1
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 ىفطصملا نع ثدحتت دبعم مأ

 . __ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 « ىليدلا طقيرأ نب هللا دبع مهليلدو « ةريهف نب رماع هالومو ركب

 اوناكو « ىرقلا مكزوعأ ام ءىش اندنع ناك ول :تلاقو . ًائيش
 اي ةاشلا هذه ام : لاقف . اهتميخ رسك ىف ةاش ىلإ رظنف نيلحمم
 ؟ اهبلحأ نأ ىل نينذأتأ : لاقف , دهجلا اهفلخ : تلاقف ؟ دبعم مأ

 ركذو « اهحسمف ةاشلاب اعدف .اهبلحاف بلح اهب ناك نإ : تلاقف

 مث « نيعمجأ مهافك ام اهنم هبلح ىف ثيدحلا ركذف « هللا مسا

 ءاج املف « طهرلا ضبري ناكو « ىألم اهءانإ اهدنع كرتو اهبلح

 ةبولح الو دبعم مأ اي اذه كل نيأ نم : لاقو « نبللا ركنتسا اهلعب

 كرابم لجر انب رم هنإ هللاو ال : تلاقف ؟ بزاع ةاشلاو « تيبلا ىف
 هازال ىنإ هللاوف ىل هيفص : لاقف « تيكو تيك هثيدح نم ناك

 هبرزت ملو « ةلجث هبعت مل « هجولا حيلم قلخلا نسح «ةءاضولا

 ىفو ١ فطو هرافشأ ىفو « جعد هينيع ىف « ميسو ميسق « ةلعص

 ىفو « عطس هقنع ىف « نرقأ « جزأ « لحكأ روحأ « لحص هتوص

 هالعو امس ملكت اذإو « راقولا هيلعف تمص اذإ « ةثاثك هتيحل

 تازرخ هقطنم نأك « رذه الو رزن ال لصف « قطنملا ولح « ءاهبلا
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 مهالحأو .ديعب نم مهلمجأو سانلا ىهبأ « نردحني مظن

 همحتقت الو ٠ لوط نم نيع هؤنشتال ةعبر « بيرق نم مهنسحأو
 « ارظنم ةثالثلا رضنأ وهف « نينصغ نيب نصغ « رصق نم نيع
 نإو « هلوقل اوعمتسا لاق نإ « هب نوفحي ءاقفر هل « اردق مهنسحأو

 . دنفم الو سباع ال « دوشحم دوفحم « هرمأ ىلإ اوردابت رمأ

 ولو « بلطت ىذلا شيرق بحاص هللاو اذه : اهلعب لاقف
 كلذ ىلإ تدجو نإ ندهتجألو . هبحصأ نأ تسمتل ال هتفدص

 . اليبس

 هنوعمسي ضرألاو ءامسلا نيب لاع ةكمب توص حبصأو : لاق

 : لوقي وهو هلوقي نم نوري الو

 دبعم مأ ىتميخ الح نيقيفر هئازج ريخ سانلا بر هللا ىزج
 دمحم قيفر ىسمأ نم حلفأف هب النحتراو ربلاب الزن امه
 ددؤسو ىزاجت ال لاعف نم هب مكنع هللا ىوز ام ىصقل ايف

 دهشت ةاشلا اولأست نإ ومكنإف اهئانإو اهتاش نع مكتخأ اولس
 دبزم ةاشلا ةرض حيرصب هل تبلحتف لئاح ةاشب اهاعد

 دروم مث ردصم ىفاهل ردي 2بلاحل اهيدل ًانهر هرداغف

 . .هبيرغ ركذب ثيدحلا اذه عبتأ ىقهيبلا ظفاحلا نإ مث

 ىأ : ةءاضولا رهاظ : انلوقف : كلذ نم ًاتكن انهه ركذن نحنو
 هبعت ملا «هئيضم هجولا قرشم ىأ : هجولا جلبأ . لامجلا رهاظ

 ربك وه : هريغ لاقو « نطبلا ربك وه : ديبع وبأ لاق « «هلجث
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 (« ميسولا » امأو « سأرلا رغص وهو : «ةلعص هب رزت ملو» « سأرلا

 ةدش : «جعدلاو» ءًاضيأ «ميسقلا ١ اذكو « قْلَخلا نسح وهف

 هتوص ىفو « نينيعلا رافشأ لوط : ْفّطولاو « ةقدحلا داوس

 وبأ لاق ؛توصلا ىف ىلحأ ىهو « ةريسي ةّحب وهو « لحص »
 «روحأ»:اهلوقامأو « ءابظلا فصوي لحّصلابو :ديبع

 اهنيشيال اهنيزي نيعلا ىف وهو ٌةَْو ىبنلا ةفص ىف برغتسمف
 سوقتملا وه : ديبع وبأ لاق. «جزأ » : اهلوقو « لوحلاك

 نيب نيبجاحلا ءاقتلا وهف « نرقأ » : اهلوق امأو : لاق « نيبجاحلا

 اذه ىف الإ ٍةِْكلَك ىبنلا ةفص ىف اذه فرعي الو : لاق « نينيعلا

 . ثيدحلا

  نيبجاحلا جلبأ هنأ مالسلا هيلع هتفص ىف فورعملاو : لاق

 « رون : هريغ لاقو « لوط ىأ : ديبع وبأ لاق « عطس هقنع ىف

 هيلعف تمص اذإ» :اهلوقو « نيعتم لب نكمم عمجلاو : تلق

 « امس ملكت ذإو » هنوكسو هتمص لاح ىف هيلع ةبيهلا ىأ ؛راقولا

 ولح همالك لاح ىف ىأ « ءاهبلا هالعو 2 سانلا ىلع الع ىأ

 ال » « هنيبيو مالكلا لصفي « غيلب حيصف ىأ «لصف» . قطنملا

 « نمظن تازرخ هقطنم نأك » « ريثك الو ليلق ال ىأ «رذه الو رزن

 سانلا ىهبأ » 2 هناسل ةوالحو هنايبو هتحاصفو هتغالبو هنسح نم

 حيلم وه ىأ <« بيرق نم مهنسحأو مهالحأو ديعب نم مهلمجأو
 وه لب « ريصق الو ليوط ال ١ : هنأ ثركذو « بيرق نمو ديعب نم
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 ىف هتمظعو مهدنع هتيلالجل الإ كلذ امو هنتعاط ىلإ نوردابيو

 الو ١ « سبعي سيل ىأ « .سباعب سيل هنأو « هل مهتبحمو مهسوفن

 « ةرشاعملا ليمج لب . هلقع لقتسيو هنجهي ىأ « «ًادحأ دنفي

 هللا ىلص هيلإ بيبجح وضوء يلع ميزك هيام ةيحصلا نمح

 فطار .. ملسو هلآو هيلع

 م ص *حةيانلا ةيأدبلا رظنأ)

 يع« ##

 ةيدمحملا رئاخذلا ١7 م



 لمعلا ىف هباحصأ هتكراشم

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 عم كرتشا قدنخلا ةوزغ ىف هك هللا لوسر نأ رثألا ىف ءاج

 انايحأ ناكف « هيف لمعو قدنخلا رفح ىف راصنألاو نيرجاهملا

 « نيلماعلا هب طّشَتُي اديشن دشني ًانايحأو « بارتلا مهعم لمحي
 نورفحي اوناك ةباحصلا نأ : ىراخبلا ىور . رخآب هنوبيجي مهو

 هللا دبع لوق مهدشني ٌةِْكَي هللا لوسرو مهروهظ ىلع بارتلا نولقنيو
 : ةحاور نبا

 ةرجاهملاو راصنألل رفغاف ةرخآلا شيع شيعلا نإ مهللا

 انيلص الو انقةدصت الو اانيتدها ام تنأ الول هللاو

 انيقال نإمادقألا تبثو انيلع ةنيكس نلزنأف
 ايبأ ةنتف اودارأ اذإ انيلع اوغب دق نيذلا نإ

 : مهلوقب هدشني تيب لك دعب نوبيجي ةباحصلا ناكو

 ًادبأ انيقب ام داهجلا ىلع ًادمحم اوعياب نيذلا نحن

 ىناسنإلا ملاعلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع مالسإلا ىبن نس دقو

 مهناطلس تحت لمعي نم عم لمعلا ىف ءامظعلاو ءاسؤرلا كارتشا

 ناك امب . بصنلاو بعتلا نيلماعلا نع ففخ مث « مهذوفنو

 رجضلا بهذيف « لمجيو لمعلا لهسيف اوددريل زجّيلا نم هدشني
 ةلود ىأ ءامظع نم ًاميظع نأ ىلع خيراتلا صن لهف « للملاو

 "ه5



 لمعلا رصع ) : هنومسي ىذلا رصعلا اذه ىف وأ ىضم اميف

 : مهللا ؟ هموقو هبعش عم كي هللا لوسر لعف امك لعف ( لامعلاو
 ةلادعلاو « ةلماكلا ةيرحلاو ةقحلا ةراضحلا دهم وه مالسإلاف ال
 . كيرش كلذ ىف هل سيلو « ةاواسملاو ءاخإلا نيد وهو ةلماشلا

 هربص نم ةروص

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 « لامتحالا ةدشو « ربصلاب لي ميركلا ىبنلا فصتا دقل
 ىلعو « اربص الإ ىذألا ةرثك عم دادزي ال ناك « ةردقملا دنع وفعلاو

 ضرعتو « دئادشلا هللا ليبس ىف ىقل « ًاملح الإ لهاجلا فارسإ
 : لوقيو « امادقإو ءاضمو اتابث الإ دادزي ال وهو « هراكملل

 ىف رمقلاو « ىنيمي ىف سمشلا ( ًاشيرق ديري ) اوعضو ول هللاو ١
 ام هنود كلهأ وأ هللا هرهظي ىتح رمألا اذه كرتأ نأ ىلع « ىراسي

 . ( هتكرت

 ىلع كلذ قش « دحأ موي هباصأ ام شيرق نم هباصأ املو

 ثعبأ مل ىنإ » : ِهكَك لاقف . مهيلع توعد ول : اولاقو هباحصأ
 ال مهنإف ىموق دها مهللا ء ةمحرو ًايعاد تثعب ىنكلو « ًاناَعل
 . 0227 «نوملعي

 ةريرسه ىبأ نع حيحصلا ىف ملسمو بدألا ىف ىراخبلاو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (1)
 . فلؤملا هبتك ىذلا ظفللا اذهب ناميالا بعش ىف ىقهيبلاو ( هنع هللا ىضر )

 -”ةهمهد



 ىبنلا ةنامأو قدصب نورقي شيرق مظاعأ نم ةثالث
 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 هيلع هللا ىلص لوسرلا ءادعأ دلأ نم ن اكو - لهج ابأ لجر ىقل

 ىريغ انه سيل مكحلا ابأ اي : هل لاف  هتلاسر دعب ملسو هلآو

 لاقف ؟ بذاك مأ قداص دمحم نع ىنربخف « انمالك عمسي كريغو

 عمو « طق دمحم بذك امو « قداصل ًادمحم نإ هللاو : لهج وبأ

 . ًارابكتساو ًادانع هب نمؤي مل كلذ
 « نايفس وبأ ملسي نأ لبق ( نايفس ابأ ) هنع ( لقره ) لأسو

 :ال : لاق ؟ لاق ام لوقي نأ لبق بذكلاب هنومهتت متنك له : لاقف

 : دمحمل نيبذكملا شيرقل ( ثرحلا ىبأ نب رضنلا ) : لاقو

 ًاثيدح مكقدصأو « مكيف مكاضرأ ًاثدح ًامالغ مكيف دمحم ناك دق

 مكءاجو « بيشلا هيغدص ىف متيأر اذإ ىتح « ةنامأ مكمظعأو ؛
 ةداهش هذهف « رحاسب وه ام هللاو ال « رحاس متلق « هب مكءاج امب
 . ِةِكَي هتنامأو هقدص ىلع اوقفتا « شيرق مظاعأ نم ةثالث

 «ءادعألا هب تدهش ام لضفلاو»

 2/6 د6 د1 د د د
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 ههجو لامك

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 ناك هنأ ىلع ٍةِكَي هللا لوسر اوفصو نيذلا ةباحصلا ةملك تغمجأ

 رهازلا ءايضلاو رهابلا رونلاب ًالألتي « ايحملا قرشم « هجولا ريئم
 كو هرون ءاهبل لثملا برض نم ةباحصلا نمف « رهاظلا ءاهبلاو
 ةعمل هبش نم مهنمو « رمقلاب كلذ هبش نم مهنمو .« سمشلاب
 ثيدحلا ىف بعك لوق مدقت دقو « رمقلا ةعملب ههجو تاقارشإ
 . «رمق ةعطق هنأك ههجو رانتسا لَو رس اذإ ناكو ١ « حيحصلا

  ةلاه ىبأ نب دنه هلاخ نع ىلع نب نسحلا ثيدح ىف ءاجو

 رمقلا ًالألت ههجو ًالألتي « ًامخفم ًامخف كب هللا لوسر ناك » : لاق

 ٠ ىذمرتلا هاور « ردبلا ةليل

 هيلإ رظنأ تلعجف ١ لاقف ةرمقم ةليل ىف ةرمس نب رباج هيلإ رظنو
 وهو ىذمرتلا هاور « رمقلا نم نسحأ ىدنع وهلف ءرمقلا ىلإو

 . موحص

 لثم لِي هللا لوسر هجو ناكأ : بزاع نب ءاربلا لجر لأسو

 . ىذمرتلاو ىراخبلا هاور « رمقلا لثم لب ال » : لاقف «؟ فيسلا

 ملسم هاور « ًاريدتسم ناكو « رمقلاو سمشلا لثم » : رباج لاقو

 مهرونأو « ًاهجو سانلا نسحأ ِهِلكَي ناك » : ةشئاع ةديسلا لوقتو

 هقرع ناكو « ردبلا ةليل رمقلاب ههجو هبش الإ فصاو هفصي مل ًانول
 تك ةالد



 . ميعن وبأ هاور « رفذألا كسملا نم بيطأو « ؤلؤللا لثم ههجو ىف
 : تلاقف ! ِهِْكَك هللا لوسر انل ىفص » : ذوعم تنب عيبرلل ليقو

 . ىقهيبلاو ىذمرتلا هاور « ةعلاط سمشلا تيأرل هتيأر ول ىنب اي
 هاور « ههجو ىف ىرجت سمشلا نأك » : ةريرهوبألاقو

 « ةءاضولا رهاظ ًالجر تيأر ١ : تلاقف دبعم مأ هتفصوو « ىذمرتلا

 هاور ثيدحلا « اميسو اميسق « هجولا حيلم « قلخلا نسح
 . ناكمب ةرهشلا نم وهو ٠ هححصو مكاحلاو ىقهيبلا

 مدآ دلو ديس

 : ةفورعملا هئنس ىف ىمرادلا ظفاحلا لاق

 نع ةملس نع ةعمز انثدح « ديجملا دبع نب هللا ديبع انربخأ

 ىبنلا باحصأ نم سان سلج » : لاق « سابع نبا نع « ةمركع
 نوركاذدتي مهعمس مهنم اند اذإ ىتح « جرخف « هنورظتتي ل
 . نم ذختا هللا نإ : ابجع : لوقي مهضعب اذإف : مهثيدح عمستف

 نم بجعأب اذام : رخآ لاقو « هليلخ ميهاربإف « ًاليلخ هقلخ
 هللا ةملك ىسيعف : رخآ لاقو « «ًاميلكت ىسوم هللا ملكو» : ىسوم
 هلاو هيلع هللا ىلص جرخف « هّللا هافطصا مدآو : رخآ لاقو . هحورو

 نإ : مكيجعو مكمالك تعمس دق : لاقو « ملسف مهيلع ملسو
 . كلذك وهو هيجن ىسومو « كلذك وهو « هللا ليلخ ميهاربإ
 2 كلذك وهو هللا هافطصا مدآو ١ كلذك وهو هتملكو هحور ىسيعو

 دهم



 ةمايقلا موي دمحلا ءاول لماح انأو « رخف الو هللا بيبح انأو الأ

 ةمايقلا موي عفشم لوأو عفاش لوأ انأو « رخف الو هنود نمف مدآ هتحت

 ىل هللا حتفيف « رخف الو ةنجلا قلحب كرحي نم لوأ انأو « رخف الو

 نيلوألا مركأ انأو ء رخف الو نينمؤملا ءارقف ىعمو اهنيلخديف

 ١ ص ١ج ىمرادلا ننس . ارخف الو هللا ىلع نيرخآلاو

 ةيحد نم ةيفصل ْةِِكَي ىبنلا عاجرتسا

 نم ىيح تنب ةيفص عجرتسا ٌةِلَب ىبنلا نأ ثيدحلا ىف ءاج

 ةوزغ ىف كلذو « ىبسلا نم اهريغ ذخ : هل لاقو « ىبلكلا ةيحد

 ىف ركذي ام باب » ىف اهنم « عضاوم ىف ىراخبلا هاورو « ربيخ
 . ةالصلا باتك نم « ذخفلا مكح

 ىف هل نذأ ناك امنإ هنأل « هنم اهعجتراو » : ىنالطسقلا لاق

 نهسفنأ ذخأ هأر املف « نهلضفأ نم ال « ىبسلا وشح نم ةيراج

 رئاس ىلع اهب ةيحد زيمتي الثل اهعجرتسا « ًالامجو ًافرشو ًابسن
 نم هيف امل ًاضيأو « هنم لضفأ وه نم مهيف نأ عم « شيجلا

 امم « هريغ وأ قاقش كلذ ىلع بترت امبرو « اهتبترم عم اهكاهتنا
 . دسافملا هذهل ًاعطاق اهل ِةِكَب هؤافطصا ناكف « ىفخي ال

 ةريس نع « مألا ”١ ىف ىعفاشلا نع ًالقن « ىرابلا حتف ىفو

 هو



 نب ةنانك تخأ ةيحد ىطعأ ( مالسلاو ةالصلا هيلع ) هنأ « ىدقاولا

 . ( هرطاخل ابييطت ىأ ) « ةيفص جوز قيقحلا ىبأ نب عيبرلا
 داشرا / ها « ةيفص مع ىتنبا هاطعأ هنأ سانلا ديس نبا ةريس ىفو

 . "99 / ١ ىراسلا

 « نييعتلاب ًءادتبا ةيفص هطعي مل ِهيَِك هنأ رهظ اذهبو : تلق

 . ةيفص وه راتخاف ىبسلا نم ةيراج ذخأي نأ ىف هل نذأ امنإو
  ةيودألا نم تابكرملا ىف ةيوبن ةيبط ةدعاق

 « بطرلاب ءاثقلا لكأي ناك » ِةِكَي ىبنلا نأ : ثيدحلا ىف ءاج

 . حيحص وهو

 رسكي : لاقو « بطرلاو خيطبلا نيب عمج هنأ ١ : ىذمرتلا ىفو

 . اذه درب اذه رح

 ةمعطألا تافص ةاعارم زاوج اذه نم ذخؤي : ىبطرقلا لاق

 « بطلا ةدعاق ىلع « اهب قئاللا هجولا ىلع اهلامعتساو اهعئابطو
 « الدتعا ًاعم الكأ اذإف « ةدورب ءاثقلا ىفو « ةرارح بطرلا ىف نأل
 . ىهتنا « ةيودألا نم تابكرملا ىف ريبك لصأ اذهو

 . 084 /؟ ىنيرافسلل « دمحأ دنسم تايثالث حرشب دّمكملا ردص تائفن » نم



 ىبنلل عاجلا نينح
 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 « ديمح نب دمحم انربخأ : هننس ىف ىمرادلا ظفاحلا مامإلا لاق

 نبا ىنثدح « نايح نب حلاص انثدح « نمؤملا دبع نب ميمت انثدح

 مايقلا لاطأف ماق بطخ اذإ كَ ىبنلا ناك : لاق « هيبأ نع « ةديرب

 ىلإ مي ميقأو « هل رفحف ةلخن عذجب ىتأف « همايق هيلع قشي د ناكف

 ِ؛ هيلع مايقلا لاطف بطخ اذإ | هلك ىبنلا ناكف هلي ىبنلل ًامئاق هبنج

 امئاق هارف ةنيدملا درو ناك لجر هب رصبف « هيلع أكتاف هيلإ دنتسا

 نأ ملعأ ول : سانلا نم هيلي نمل لاقف « عذجلا كلذ بنج ىلإ

 ِلِكَو ىبنلا كلذ غلبف « ماق ءاش نإو « ءاش ام سلج ءاش نإف

 وأ ثالثلا ىقارملا هذه هل عنصي نأ رمأف « هوتأف « هب ىنوتئا : لاقف

 كلذ ىف كي ىبنلا دجوف [ ةنيدملا ربنم ىف نآلا ىه ]1 عبرألا

 تعنص ىتلا هذه ىلإ دمعو « عذجلا ّدِْكَك ىبنلا قراف املف «ةحار

 , ِةِكَك ىبنلا هقراف نيح « ةقانلا نحت امك نحف عذجلا عزج « هل

 هيلإ عجر عذجلا نينح عمس نيح لكي ىبنلا نأ هيبأ نع نع ةديرب معزف

 تنك ىذلا ناكملا ىف كسرغأ نأ رتخا : لاقو « هيلع هدي عضوف

 نم برشتف ةنجلا ىف كسرغأ نأ تكش نإو « تنك امك نوكتف هيف

 كترمث نم هللا ءايلوأ لكأيف رمثتو كتبن نسحيف : اهنويعو اهراهنأ

 تاثكاد



 دق «معن : هل لوقي وهو ِةِكَج ىبنلا نم عمس هنأ معزف «كلخنو
 ىف هسرغأ نأ راتخا : لاقف لكي ىبنلا لأسف ( نيترم ) تلعف

 . ةنجلا

 عضوف « هنينح انعمس ىتح عذجلا كلذ نح » : ةياور ىفو
 نح امل هنأ » ىرخأ ةياور ىفو « نكسف هيلع هدي كَ هللا لوسر

 . « ةمايقلا موي ىلإ نحل هنضتحأ مل ول : لاقو ِةْكَو هنضتحا

 . ( 37 ص ١ ج هنئس ىف ىمرادلا كلذ ىور )

 نينوكلا ىلع ىبنلا ليضفت
 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 : ةفورعملا هننس ىف ىمرادلا ظفاحلا مامإلا لاق

 ىنثدح « ميكح ىبأ نب انربخأ « ميهاربإ نب قحسإ انربخأ

 هللا نإ : لاق « سابع نبا نع « ةمركع نع « نابأ نب ميكحلا

 نبا اي : اولاقف « ءامسلا لهأ ىلعو ءايبنألا ىلع كي ادمحم لضف

 لل نق هلل نإ : لاق « ءاسسلا لهأ ىلع «بلضف وب سابع

 منهج هيزجن كلذف هنود نم هلإ ىنإ مهنم :م لقي نمو # :ء

 : هلا 4 ديالا ا

 هللا كل رفغيل ًانيبم ًاحتف كل انحتف انإ 8 : ٍةِلكَي دمحمل هللا لاقو

 لاق ؟ ءايبنألا ىلع هلضف امف : اولاق * رمثأت امو كبنذ نم مدقت ام
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 نيبيل هموق ناسلب الإ لوسر نم انلسرأ امو # : لجو زع هللا لاق
 الإ كانلسرأ امو 9: : ٍةِكَي دمحمل لجو زع هللا لاقو ةيآلا * مهل

 . سنإلاو نجلا ىلإ هلسرأف * سانلل ةفاك
 . ٠0"( , 74 ص ١ ج ىمرادلا ننس رظنا )

 ةرهاب زن جعم ٠
 : ةفورعملا هئنس ىف ىمرادلا ظفاحلا مامإلا لاق
 انثدح ( راطعلا وهو ) نابأ انثدح « ميهاربإ نب ملسم انربخأ

 ًاردق كي ىبنلل خبط هنأ  ديبع ىبأ نع بشوح نب رهش نع ةداتق

 مث « عارذلا هلوانف ( عارذلا هبجعي ناكو ) « عارذلا ىنلوان : هل لاقف
 ؟ عارذلا ىنلوان : لاق مث « ًاعارذ ةلوانف « عارذلا ىنلوان : لاق
 هديب ىسفن ىذلاو : لاقف ؟ عارذ نم ةاشلل مكو : هللا ىبن اي تلقف

 . هب توعد ام ًاعرذأ تيطعأل تكس ول

 . ( 77ص ١ ىمرادلا نئس رظنا )

 اهّدري ناك ام ءايشأ

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 . داسولاو « نبللا : درت ال ثالث » : ىذمرتلا ثيدح ىف ءاج

 . « نهدلاو

 نمزلا لوط هيلع هللا ىلص ىرولا ريخ + ةريس نم ناك دق
 نبللاو ًاعم محللاو رمتلاو اكتملاو بيطلا هرب ال نأ

 كرش



 عبس ىلإ ىطويسلا ظفاحلا اهلصوأو

 اهلوبق نسي عبس ىفطصملا نع
 نالخ ءرملا فحتأ دق اهب ام اذإ

 ةداسو نهدو نابلأو 2 ىولحف

 ناحيرو بيطو جاتحمل قزرو

 ةلزنمب مزمز ءام :١ هنييع نب نايفس نع ىنارعشلا تاقبط ىفو
 . 2( دري ال « بيطلا

 ةرونملا ةنيدملا نم هل هبلطو مزمز ءامل ٌدَِْي هتبحم

 ناكف كلذ ىلع صرحيو « مزمز ءام بلط ىف لسري ِدْكَي ناك
 ىف مجرت دقو 2 ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةكم نم اصوصخعم هيلإ لمحي

 نأ : ( قراط نب ىسوم ) ةرق ىبأ نع « ىعازخلا ةليثأل ةباصإلا
 الف اليل ىباتك كءاج نإو ) : ورمع نب ليهس ىلإ بتك هلي ىبنلا

 امهألم نيتدازم لعج ىتح « ىعازخلا ةليثأب ليهس ناعتساف :لاق

 نب لضفملا هاورو ) هريعب ىلع امهب ثعبو 2 مزمز ءام نم ليهس

 نب ليهس ىلوم رهيزأ :اضيأ ةباصإلا ىف مجرت مث ىونجلا دمحم
 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ ليهس هالوم هلسرأ ةبحص هلرمع

 . مزمز ءامب ملسو

 نب مارح نع « ناميلس نب دمحم قيرط نم ىهكافلا ىورو

 تلد



 رهيزأ ليهس مالغ ىتميخب ّرم : لاق « دبعم مأ نع هيبأ نع ماشه
 ىلإ بتك ِهِكَب ىبنلا نإ : لاقف ؟ اذه ام : تلقف « ءام اتبرق هعمو

 فشنت اليكل ريسلا لجعأ ىنإف مزمز ءام هيدهتسي ليهس هالوم
 . برقلا

 داع دلع دإج دج دإ+ دل داع داع دلع د +
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 ءايبنألا بالصأ ىف مدآ دهع نم لكي هلقنت

 عماج » فلؤم ىنابيشلا غيبدلا نب نمحرلا دبع ظفاحلا ىور

 لبق لجو زع هللا ىدي نيب 2 ارون تنك ) ٍةِلكَي لاق : لاق « لوصألا

 ةكئالملا حبستو « رونلا كلذ هللا حبسي « ماع ىفلأب مدآ قّلخُي نأ
 . « هتئيط ىف رونلا كلذ عدوأ مدا هللا قلخ املف « هحيبستب

 « مدآ رهظ ىف ضرألا ىلإ لجو زع هللا ىنطبهأف ٠ : كي لاق

 نم ىنلقني لجو زع هللا لزي ملو « رانلا ىف هب فذق نيح ميهاربإ
 هللا ىنجرخخأ ىتح « ةرخافلا ةيكزلا ماحزألا ىلإ ةرهاطلا بالصألا
 . ( طق حافس ىلع ايقتلي مل امهو 2 ىوبأ نيب نم

 قرولا فصخي ثيح عدوتسم ىفو لالظلا ىف تبط اهلبق نم
 قلع الو ةعضمالو تس نأ رشإل دالبلا تطبه مث
 قرغلا هلهأو ًارسن مجلأ دقو نيفسلا بكرت ةفطن لب
 قبط ادب ملاع ىضم اذإ محر ىلإ بلص نم لقنت
 ؟ قرتحي فيك : تنأ هبلص ىف ًارتتسم ليلخلا ران تدروو
 )قطن اهتحت ءايلُع ")يفدن نم نميهملا كتيب ىوتحا ىتح
 يب ب سس ب سا.

 ىف ىززوجلا نباو «هدئسم ىف ملسم خيش ىندعلا رمع نب دمحم هاور ءارون تنك هلوق )١(

 ضايع ىضاقلاو "1460 ١/ ةعونصملا ءىلآللا ىف ىطويسلاو . هل تاعوضوملا ىفو "6 ١/ ؛افولا»

 ها ./7 ١/ ِهللَك هحدم ىف روهشملا سابعلا رعش ربخلا اذه ةحصب دهشي :لاقو ءافشلا ىف

 . (فلؤملا) . ىكلام
 )١( سوماق ها .رتخبتلا نم وهو ءامهب فرغي هنأك هيمدق بلقيو ًاجافم ىشمي نأ : ةفدنخلا .

 )*( طاسوألا اهب دشت ىتلا قطنلاب تهبش « ضعب قوف اهضعب لابحو ضارعأ : قطنلا
 . زيزعلا : قطتنملاو

 دم



 نب ميرخ » ةمجرت ىف تايبألا هذه ربلا دبع نبا ظفاحلا ركذ دقو

 نم هفرصنم هيلع تمدقف ِةِْلكَي هللا لوسر ىلإ ترجاه ٠ : لاق « سوأ

 نأ ديرأ ىنإ هللا لوسر اي : لوقي همع سابعلا تعمسف . كوبت

 أشنأف . كاف هللا ضضفي ال لق : ِهكَي ىبنلا هل لاقف ! كحدتمأ

 نب ريرج تايببألا هذه ىور دقو : لاق مث « تايببألا قاسو : لوقي

 . ميرخ هاور امك سوأ نب ميرخ وخأ سوا

 (7 54٠ /” باعيتسالا ىفاذك )

 ىلع ميرخ ةيخأ عم مدق اذه ريرجو : هنع هللا افع هديقم لاق

 ىلإ رجاه : ىئاطلا سوأ نب ريرج : ربلا دبع نبا لاق . ِكَك ىبنلا
 رعش ىورو . ملسأف كوبت نم هفرصنم هيلع دروف كَ هللا لوسر

 . سابعلا رعش ايورو ٌدْكَي ىبنلا ىلإ ىلع عم امدق ريرجو

 154٠”7(. /* باعيتسالا )

 نبا ظفاحلا ًاضيأ تايبألا هذه ركذو : هنع هللا افع هديقم لاق

 . 4377 / ١ نيهاش نباو رازبلاو
 نأ ىهو « ةسيفن ةدئافب ترفظ مث :هنع هللاافع هديقم لاق

 ميرخ نع تايبألا هذه « كردتسملا ١ هباتك ىف ًاضيأ ىور مكاحلا
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 ةياور : لاقف « هتنعتو ههدشتب فورعم وهو « ىبهذلا هرقأو «
 هصيخلتو كردتسملا ىف اذك) . نوعضي ال مهلثمو « مهئابأ نع بارعألا

 ممم

 / ١ ةريسلا ىف ريثك نبا ظفاحلا ًاضيأ تايببألا هذه ركذ دقو

 نع « نيصح نب رخز نع « ىئاطلا ايركز نكسلا ىبأ نع 5
 : سوأ نب ميرخ ىدج لاق : لاق . بهنم نب ديمح هدج

 لوسراي : لوقي همع سابعلا تعمسف « ِهلكَي هللا لوسر ىلإ ترجاه
 هللا ضضفيال لق » : ِةكَك ىبنلا هل لاقف ! كحدتما نأ ديرأ ىنإ هللا

 نب ناسحل رعشلا اذه ىور دق : لاقو ... لوقي أشنأف « كاف

 . سابعلل تايبالا هذه نأ ظوفحملاو «تباث

 هلوق ريسفت ىف ىوبنلا لقنتلا اذه ديؤي ام سابع نبا نع ءاجو
 نبا لاق « نيدجاسلا ىف كبلقتو » : ءارعشلا ةروس نم ىلاعت
 نبا هجرخأ ) همأ هتدلو ىتح ءايبنألا بالصأ ىف بلقتي : سابع

 . لئالدلا ىف ميعن وبأو « هيودرم نباو ( متاح ىبأ
 . ( 98 /© .روثنملا ردلا ىفاذك )

 ىزوجلا نباو متاح ىبأ نباو هريسفت ىف ريثك نبا ًاضيأ اذه لقنو
 ىف كبلقتو # : ىلاعت هلوق دنع« ءارعشلا ةروس ىف مهلك

 ةنييع نب نايفس هجرخأ دهاجم نع اذه لثم ءاجو # نيدجاسلا
 هوو ٠

 « ديمح نب ديعو « روصنم نب ديعسو « ىديمحلاو « ىبابرقلاو

 تا



 ء هيودرم نباو « متاح ىبأ ن نباو « رذنملا نباو « ريرج نباو

 دهاجعم نع ىناربطلاو «رازبلا دنع هوحنو « لئالدلا ىف ىقهيبلاو
 . «ًايبن تجرخأ ىتح ىبن ىلإ ىبن نم » : لاق

 . ( روثنملا ردلا ىفاذك )

 تاييبأ قيرط نم تباث رمأ لي هلقنت ةلأسم نأ رهظ اذهبو
 اماذه ديؤيو « اهيلع هّرقأو « ِهِْكَي ىبنلا مامأ اهلاق ىتلا سابعلا
 « نيدجاسلا ىف كبلقتو # : ةيآ ريسفت ىف سابع نبا نع ءاج
 نأ هلقع قاضو همهف ءاس نم ضعب نظي دقو « ًالقن تباث رمأ اذهف
 بلص نم لقنتف ةيدمحملا تاذلاب صاخ هنأو ىتاذ لقنتلا اذه

 وأ لهاج الإ هب لوقي ال اذهو «نطب ىلإ نطب نمو بلص ىلإ
 ًالقنت سيل لقنتلا اذه نأ : هللا ءاش نإ قحلا وهو هارأ ىذلاو نونجم

 عيمج ىف ماع وه لب كي هب ًاصاخ وه سيلف هيلعو « تاذلاب
 مهيلع نيروكذملا نييبنلا ءالؤه بالصأ ىف تناك ىتلا ةيرذلا

 لعلو « لمكأو متأ دوجو ِكي هللا لوسرل نكلو مالسلاو ةالصلا
 ىف هروهظ نيح « ةلاحلا كلت ىف ىقب روعشو هنم ملعي ناك كلذ

 نم ىبن لك مالعإ «هأنعم ًاضيأ لقنتلا اذهو 2 ىويندلا ملاعلا

 نع كي هزيمت هجو اذهو « هتيرذ نمض ىف ِةِككَي دمحم نأب هدادجأ

 ةيرذلا نم هريغ امأو « اهب هللا هصخ ةيصوصخ ىهو « هريغ
 ذخأ دنع اميس ؛ لاوحألا كلت ىف ام روعش مهل ناك مهنأ لمتحيف

 هل ىقب امك « ًاروعش الو ًاملع ال كلذ مهل قبي مل هنكلو « قاثيملا
 وأ « مهب مهدادجأل مالعإ لصحي مل ةيرذلا نم هريغ نأ امك هلي
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 : ىلع هب هللا حتف ىذلا ىنعملا اذه ديؤي ىذلاو « مهل مهنع رابخإ
 ىف ءاج امك  ةنجلا ىف ىتح  ةلاحم ال مدا رهظ نم ةيرذلا نأ وه
 ىفو ؟« مدآ مكيبأ ةئيطخ الإ ةنجلا نم مكجرخأ لهو » : ثيدحلا
 ةنجلا نم سانلا تجرخأ ىذلا تنأ : مدأل ىسوم ةجاحم

 رهظ نم ةيرذلا جرختسا امل ىلاعت هللا نإ » : ثيدحلا ىف دروو

 هنأ » اضيأ دروو ثيدحلا « ... ةكئالملا مهتأرف مالسلا هيلع مدأ

 ثيذحلا 22١ ... ًادحاو مهنم ىأرن مدآ رهظ نم ةيرذلا جرختسا
 رصان نب نيدلا سمش ىْفلَّسلا ثدحملا ظفاحلا لوق نسحأ امو

 : ىقشمدلا

 انيدجاسلا هابج ىفألألت ًاميظع ًارون دمحأ لقنت
 انيلسرملا ريخ ءاج نأ ىلإ انرقفانرق مهيف بلقت

 ( ىطويسلل افنحلا كلاسم ىفاذك )

 خلا ... مدآ رهظ نم ةيرذلا هللا جرختسا امل : ثيدح )١(

 هللا قلخ امل : لاق كي هللا لوسر نإ : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع هححصو ىذمرتلا هاور

 ىنيع نيب لعجو ةمايقلا موي ىلإ [ هتيرذ نم ] اهقلاخ وه همسن لك هرهظ نم طقسف هرهظ حسم مدآ
 كتيرذ ءالؤه : لاق : ؟ ءالؤه نم براي : لاقف مدآ ىلع مهضرع مث رون نم ًاصيبو مهنم لجر لك
 ممألا رخآ نم لجر اذه : لاق اذه نم ٌبر ىأ : لاقف هينيع نيب ام ٌصيبو هبجعأف مهنم الجر ىأرف

 نم هدز بر ىأ : لاق «٠ ةنس نيتس : لاق ؟ هرمع تلعج مك براي : لاقف دواد : هل لاقي كتيرذ نم

 نم قبي مل وأ : لاقف « توملا كلم هءاج مالسلا هيلع مدآ رمع ىضقنا املف ةنس نيعبرأ ىرمع

 مدآ ىسنو « هتيرذ تدحجف مدآ دحجف : لاق ؟ دواد كنبا اهطعت ملوأ : لاق ؟ ةنس نوعبرأ ىرمع

 . دوهشلاو باّبكلاب رمأ ذئنيحف : ىذمرتلا ريغ ىفو « هتيرذ تيسنف

 دا



 ىمأو تنأ ىبأب هللا لوسراي تلق : لاق هللا دبع نب رباج نع

 . ءايشألا لبق هللا هقلخ ءىش لوأ نع « ىنربخأ

 نم كييبن رون ءايشألا لبق قلخ : ىلاعت هللا نإ رباج اي : لاق

 نع هدلسي ىناعنصلا قازرلا دبع هاور ثيدحلا ( 6 هرول

 , 299 رباج

 ( 9 / ١ ةيندللا بهاوملا ىفاذك )

 ىدمحملا رونلا ةيلوأ ثيدح ىلع قيلعت )١(
 خلا «... رباج اي كيبن رون هللا قلخ ام لوأ » ( هنع هللا ىضر ) هللا دبع نب رباج ثيدح

 بهاوملا ىف ىنالطسقلا مامإلا مهنم : ١ قازرلا دبع فنصم ىلإ هوزعو ءاملعلا نم عمج هركذ

 فنصم علاطي نم ّنأ الإ « مهريغو افخلا فشك ىف ىنولجعلاو ةيزمهلا حرش ىف رجح نباو
 نأش ىف ضعبلا باترا انه نمو ثيدحلا اذه دجي ال -نآلا لوادتملاو عوبطملا  قازرلا دبع

 نأو ثيرتي نأ ىلوألا ناكو كلذ ىف باوصلا هبناج دقو هعضوب مكح نم مهنمو ثيدحلا اذه
 ريغ نم مهتافنصم ىف هودروأو ثيدحلاب اولدتسا ثيح مهردق ظافحلاو ءاملعلا ءالؤهل ىعاري
 ىف ىفذاتلا دشارلا ديشر خيشلا ثيدحلا ركذو ,ظفحي مل نم ىلع ةجح ظفح نمو كاردتسا
 هفنصم ىف قازرلا دبع هاور : هلوقب هيلع قلعو «ةيضرملا ةريسلا» هباتك نم ١54 ص ١ ج
 عضوب مكحبي نأ ْعِ حوسي فيكو ه١ .ناطقلا نبا هححصو رباج نع ىقهيبلاو هل ظفللاو

 رون هللا نأ ىلع لدي هنأ ًامهوتم عضولاب هنتم ىلع مكح نم لكو ؟هدانسإ ةفرعم نود ثيدحلا

 نأل ديدس ريغ مكح وهف .هرون نم ءزج هنأل هللا نم ءزج كي ىبنلا نأو ءوضلا ىنعمب
 ميظعتلاو فيرشتلل ةفاضإلا نوكت نأب كلذو ؛هيلع لمحي نأ نكمي ًاميقتسم ىنعم ثيدحلل
 رهط نأ» :هلوقو «ىحور نم هيف تخفن اذإف» : ىلاعت هلوق هلاثمو «ضيعبتلل «نم» تسيلو
 هركذ ام اذه ديؤيو 'هنم ًاعيمج ضرألا يف امو تاومسلا ىف ام مكل رخسو» : هلوقو «ىتيب

 :-لاق ثيح *« هحور نم هيف خفنو هاوس مث # : ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىواضيبلا
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 ها ةيبوبّرلا ةرضح ىلإ ةبسانم هل نأو بيجع قلخ هنأب ًاراعشإو ًافيرشت هسفن ىلإ هفاضأ -
 .[1"١7؟ ص ١ جافخلا فشك]

 نأ : نيققحملا ةفرعملا لهأو نيلماعلا ءاملعلا نم انتمتأو انخايشأ ةديقع هيلع امو اذه

 هببسو هتطساوبو ةيلعلا تاذلل قولخم لوأ وهف هِي انيبن رون قالطإلا ىلع تاقولخملا لوأ

 امدنع هنع هللا ىضر رباج ثيدح ريشي اذه ىلإو ةيلفسلاو ةيولعلا تانئاكلا عيمج تدجو
 رون ءايشألا لبق قلخ هللا نإ رباجاي : لاق ءايشألا لبق هللا هقلخ ءىش لوأ نع ِِكَي ىبنلا لأس

 الو حول تقولا كلذ ىف نكي ملو هللا ءاش ثيح ةردقلاب رودي رونلا كلذ لعجف هرون نم كيبن

 دارأ املف ناج الو سنإ الو رمق الو سمش الو ضرأ الو ءامس الو كلم الو ران الو ةنج الو ملق

 ىناشلا نمو ملقلا لوألا ءزجلا نم قلخف ءازجأ ةعبرأ رونلا كلذ مسق قلخلا قلخي نأ هللا

 ةلمح لوألا ءزجلا نم قلخف ءازجأ ةعبرأ عبارلا ءزجلا مسق مث شرسعلا ثلاثلا نمو حوللا
 قلخف ءازجأ ةعبرأ عبارلا ءزجلا مسق م ةكئالمملا ةيقب مب ثلاثلا نمو ىسركلا ىناثلا نمو شرعلا
 ءازجأ ةعبرأ عبارلا مسق مث * رو ةنحلا ثلاثلا نمو نيضرألا ىناثلا نمو تاومسلا لوألا نم

 روث ثلاثلا نو هللا ةفرعملا ىهو مهبولق رون ىناثلا نمو نينمؤملا راصبأ رون لوألا نم قلخف
 ةيعملا ةلاحتسا باتك رظنا] ها ثيدحلا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ديحوتلا وهو مهسنأ

 . [" ه7 ص ىطيقنشلل تاذلاب
 ناطقلا نبا ماكحأ ىف ءاج ام :اهنم ثيدحلا اذه ديؤت ىرخأ ثيداحأ تدرو دقو اذه

 نيب ًارون تنك :لاق ِكَي ىبنلا نأ هدج نع هيبأ نع نيسحلا نب ىلع نع قوزرم نبا هركذ امم
 [ ها“ ص تاذلاب ةيعملا ةلاحتسا] ه | .ماع فلأ رشع ةعبرأب مدآ قلخ لبق ىبر ىدي
 هنع لاقو «تاريخلا لئالد حرش ىف ىسافلا ةمالعلا هركذ «ىرون هللا قلخ ام لوأ» : ثيدحو

 ىف نكل ظفللا اذهب ىنرضحي ال ١77(: ص) فقاوملا حرش ثيداحأ جيرخت يف ىطويسلا

 قلخي نأ لبق ىلاعت هللا يدي نيب ارون تناك اشيرق ْنِإ : سابع نبا نع يندعلا رمع نبا دنسم
 يف كلذ ىقبأ مدآ هللا قلخ املف هحيبستب ةكئالملا حبستو رونلا كلذ حّبسي ماع ىفلأب مدآ

 حون بلص يف ينلعجو مدآ بلص يف ضرألا ىلإ هللا ينطبهأف ِْكي هللا لوسر لاق «هبلص
 ىتح ةرهاطلا ماحزألاو ةميركلا بالصألا نم ىنلقني لزي مل مث ميهاربإ بلص يف هفذقو
 ىفشي 1 ا ةارعملا راع اع اق اذس ىلع ايظا مل يور نيب نم ينجرلا
 يف قلخلا لوأ وهف ةّينيطلا هتقيقح ال ِةِكي ةينارونلا هتقيقح نايب وه ثيداحألا هذه نم دارملا ْنَأ

 - .لاسرإلاو روهظلا يف رخأت نإو راونألا
 لاا



 ىفني ال قازرلا دبع فنصم نم ةعوبطملا ةخسنلا ىف ًادوجوم سيل رباج ثيدح نوكو -
 ىنالطسقلاو ةيثيدحلا ىواتفلا ىف ىمتيهلا رجح نباك ظافحلا ضعب هركذام ةحص

 هلوأ ىف هبن فنصملا ققح ىذلا ىمظعألا نمحرلا بيبح ثدحملا نأ كلذ نايبو ءامهريغو
 نمم بلط مث [الم دارم] ةخسن اهمتأ نأو ةصقان ةروصملاو ةطوطخملا خسنلا عيمج نأ ىلع

 ىتح فنصملا ىف ثيدحلا دوجو مدعب لوقلا حصي الف هيلعو . هيلإ اهفيضي نأ اهيلع رثعي
 . هنم صقانلا رهظي

 هقلخ ءىش لوأ نأ ىف ىرخأ ثيداحأ نم درو ام ىدمحملا رونلا ةيلوأ ثيدح ضراعي الو

 ثيدح كلذكو [تماصلا نب ةدابع ثيدح نم هححصو ىذمرتلاو دمحأ هاور] ملقلا هللا

 ىدمحملا رونلا ادع ام ىلإ ةبسنلاب كلذ ةيلوأ نإ : ىطيقنشلا ةمالعلا لاق دقف شرعلاو ءاملا

 رونلا ادع ام ةيلوأف هسنج ىلإ ةفاضإلاب لك ىف ىدمحملا رونلا ادع اميف ةيلوألا نأ وأ

 ديزمل عجار] .ه ا تبثي ملف «لقعلا هللا قلخ ام لوأ» ثيدح امأ ةيبسن ةيلوأ ىدمحملا
 .[حيبص ةعبط ىطيقنشلا ةمالعلل تاذلاب ةيعملا ةلاحتسا باتك ةدئافلا
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 الو « ةفلاخملا ضعبب ًاضيأ ىقهيبلا هاور : ىناقرزلا لاقو

 نكمي ذإ « ملقلا هللا قتلخ ام لوأ » : ىذمرتلا ثيدح هضراعي

 « ىدمحملا رونلا ادع ام ىلإ ةبسنلاب ملقلا ةيلوأ نأب امهنيب عمجلا

 هللا قلخ ام لوأ ىأ « هسنج ىلإ ةفاضإلاب ءىش لك ىف ةيلوألا ليقو

 . ىرون راونألا نم

 نع نيسحلا نب ىلع هاور ام ةيدمحملا ةينارونلا هذه تبثي اممو

 . « ىبر ىدي نيب ًارون تنك » : لاق ِةِلكَي ىبنلا نأ : هدج نع هيبأ

 ) ةيندللا بهاوملا ١/ ١٠١(

 نب دمحم نب ىلع نيسحلا وبأ ظفاحلا هركذ ثيدحلا اذهو

 نيفورعملا ثيدحلا داقن نم ناطقلا نباو هماكحأ ىف ناطقلا

 . ناقتإلاو ظفحلاو ةياورلاب ةيانع ءاملعلا دشأ نمو « هتعانصب

 رون هللا نم مكءاج دق 9 : ىلاعت هلوق ةينارونلا هذه تبثي اممو

 وه رونلاب دارملا نإ : ءاململا نم اك ناق دق 4 نيم باكو

 . ىبطرقلاو متاح نباو « ىربطلا ريسفت ىف اذك ِةِْكَي دمحم

 ىزوجلا نبا ريسفت ىف اذك ) ًادمحم رونلاب ىنعي : ةداتق لاقو

/37). 

 ةضيفتسملا قرطلاب تبث ام ًاضيأ ةينارونلا هذه ىلع لدي اممو

 دا



 .تءاضأ رون هعم جرخو « ًارون همأ تأر » دلو امل ٍةِلكَي هنأ نم

 نابح نبا كلذ ححصو : رجح نبا لاق . ماشلا روصق هل

 . مكاحلاو

 .(*# ١/ بهاوملا ىفاذك )

 انيأرو » : ىناربطلا ثيدح ىف ءاج ام ةينارونلا هذه تبثي اممو

 . « هيف نم جرخي رونلا نأك

 نيب نم جرخي رونلاك ىئر ملكت اذإ : لاق سابع نبا نع ءاج امو
 ةلاه ىبأ نبا نع ءاج امو ( ىمرادلاو ىذمرتلل ىناقرزلا هازغ ) هايانث

 هولعي رون هل» : لاق ذإ هيلي هفصو ىف ( لئامشلا ىف ىذمرتلا دنع)

 ٍةلِلَع ىبنلاو ةدعاق تنك » : تلاق ةشئاع ةديسلا نع ءاج امو

 . ٌثهبف ًارون دلوتي هقرع لعجو «قرعي هنيبج لعجف « هلعن فصخي
 هقرع لعجو « قرعي كنيبج لعج : تلق ؟ تهب كلام : لاقف

 ثيح هرعشب ىلوأ كنأ ملعل ىلذهلا ريبك وبأ كآر ولو «ًارون دلوتي
 : لوقي

 ليغم ءادوةعضرمداسفو ةضيح ربغ لك نمأربمو

 .للهتملا ضراعلا قورب تقرب ههجو ةرسأ ىلإ ترظن اذإو

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع هاور ام كي هتيلوأ ىلع لدي اممو
 لبق قلخلا ريداقم بتك لجو زع هللا نإ » : لاق هنأ ِةْكَي ىبنلا نع
 ىلع هشرع ناكو « ةنس فلأ نيسمخب ضرزألاو تاومسلا قلخي نأ
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 ًادمحم نإ  باتكلا مأ وهو  ركذلا ىف بتك ام ةلمج نمو ءاملا
 باتكلا مأ ىف هللا دنع ىنإ ١ ةياور ىفو ملسم هجرخأ « نييبنلا متاخ

 ىقهيبلاو دمحأ هاور « هتئيط ىف لدنجمل مدآ نإو نييبنلا متاخل
 . دانسإلا حيحص : لاقو « مكاحلاو

 نيب مدآو : لاقف ؟ ةوبنلا كل تبجو ىتم : هل ليق هنأ ةياور ىفو

 . هنسحو ىذمرتلا هاور « دسجلاو حورلا

 « ثعبلا ىف مهرخآو قلخلا ىف نييبنلا لوأ تنك ١ : ةياور ىفو
 ىف متاح ىبأ نباو « لئالدلا ىف ميعن وبأ هاور : ىواخسلا لاق
 دهاش هلو « ًاعوفرم ةريره ىبأ نع هقيرط نم لال نباو . هريسفت
 ثلاثو « مكاحلاو نابح نبا ىحيحص ىف رخآو « مكاحلا هححص
 ىلع ىرجي ىذلا امأو « حيحص نسح : هنع لاقو « ىذمرتلا دنع

 اذهب هيلع فقن ملف « نيطلاو ءاملا نيب مدآو ايبن تنك » ةنسلألا
 . « نيط الو ءام الو مدا الو ايبن تنك » ةدايز نع الضف « ظفللا

 اهنإ : ةدايزلا نع هتبوجأ ضعب ىف « رجح نبا ظفاحلا لاقو

 . ىوقأ اهلبق ىتلاو ةفيعض
 (فاكلا فرح : سابلإلاو ءافخلا فشكو « ةنسحلا دصاقملا )

 عماجلا حرش ىف ىمقلعلا خيشلا نكل : هنع هللا افع هديقم لاق
 ءاملا نيب مدآو ًايبن تنك ١ : ثيدحلا اذه نع لاق ٠ ريغصلا
 . ( عماجلا حرش ىف اذك ) حيحص ثيدح هنإ « نيطلاو

 دالك



 بلطو اعد دقو « ةوعدلا باجم هنأ ِْكي هتينارون ىلع لدي اممو

 ًارون ىرصب ىفو « ًارون ىبلق ىف لعجا مهللا : لاقف « ًارون نوكي نأ
 . حيحص ثيدح وهو ؛ ًارون ىنلعجاو : لاق مث ًارون ىرعش ىفو

 ةكئالملا ىلع ىبنلا ةيلضفأ

 (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 ىلع هلضف كلذكو « رشبلا نم هلسرو هئايبنأ ىلع هللا هلضف دقل
 لضافأ نأل « هتكئالمو ءامسلا لهأ نم هلسر نم هافطصا نم

 اولمعو اونما نيذلا نإ #9 : ىلاعت هلوقل ةكئالملا نم لضفأ رشبلا
 « ةيربلا ةلمج نم ةكئالملاو # ةيربلا ريخ مه كئلوأ تاحلاصلا

 . هدجوأو هعرتخا ىأ « قلخلا هللا أرب نم ذوخأم ةقيلخلا ةيربلا نأل

 اولمعو اونمآ نيذلا نإ ## : ىلاعت هلوق ىف ةكئالملا لخدت الو
 اذه نأل « تاحلصلا اولمعو اونمآ دق مهنأ عم * تاحلاصلا

 وه هنأ ليلدب « رشبلا نم نمأ نميف_ةغللا فرعب صتخم ظفللا

 . قالطإلا دنع ماهفألا ىلإ ردابتملا

 نإ : لاق هنأكف « بارتلا وهو اربلا نم ةذوخأم ةيربلا : ليق نإف

 باوجلاف « رشبلا ريخ مه كئلوأ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا

 ام ةلمج نم ةيربلا اودع دق ةغللا ةمئأ نأ امهدحأ : نيهجو نم

 أرق ًاعفان نأ : رهظألا وهو : ىناشلا هجولاو « هزمه برعلا تكرت

 تلضف امهادحإ تناك نإف « هللا مالك نيتءارقلا الكو ء زمهلاب

 تالا -



 مهتلضف دقف « رشبلا رئاس ىلع تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا
 . قلخلا رئاس ىلع ىرخألا ةءارقلا

 ءايبنألاف . ةكئالملا نم لضفأ رشبلا لضافأ نأ تبث اذإو
 « تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا لضفأ همالسو مهيلع هللا تاولص

 انلضف ًالكو »» : ءايبنألا نم ةعامج ركذ دعب ىلاعت هلوق ليلدب
 نم لضفأو « رشبلا لضفأ مهنأ ىلع ةّيآلا تلدف « نيملاعلا ىلع
 نم اقتشم ناك ءاوس « نيملاعلا نم ةكئالملا نأل « ةكئالملا
 . ةمالعلا وأ ملاعلا

 نم لضفأ كي هللا لوسرو ةكئالملا نم لضفأ ءايبنألا ناك اذإو
 ةكئالملا نم لضفأ راصف « ةكئالملا تاداس داس دّقف « ءايبنألا

 فرشو نيتبترلا كينت ردق ملعي ال « نيتبترب مهنم ىلعأو « نيتجردب

 ىلع نيلسرملا ديسو ءايبنألا متاخ لضف نم الإ نيتجردلا كينت
 . نيملاعلا عيمج

 . ( مالسلا دبع نب زعلل لوسلا ةيادب رظنا )

 دلع داع دج دإم إم دلع دل دع دع د
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 طرش وأ ديق الب كي هيلع مالسلاو ةالصلا لوبق
 ىقورافلا دمحأ ىناثلا فلألا ددجم ينابرلا مامإلا لاق

 كَم يبنلا ىلع ةالصلا نإ : ءاملعلا لاق : هتابوتكم ىف ىدنهرسلا

 مل نإو ولك يبنلل ةلصاو يهو «ةعمسو ءاير تردص ولو ةلوبقم

 لامعألا نم باوثلا لوصح نإف «ىلصملا ىلإ باوث اهنم لصحي
 وه ىذلا ٍكَك يبنلا ىلإ اهلوصو امأو «ةينلا حيحصتب طوبرم
 ىندأ هيفكتف - كَ  هقح ىف ةلوبقم اهنوكو «نيملاعلا بر بوبحم
 .ةلع

 ىف هنع هلقن امك  هنع هللا ىضر  ىناجتلا سابعلا وبأ لاق

 ىف ىجرأو اعفن مظعأ هللا دنع ةليسو الو : ىناعملا رهاوج
 ةالصلا نم ربكأ ةماعلا قح ىف دبعلا نع برلا اضر بالجتسا
 نمف ءاهلوبقب عطقلا ىف ءاملعلا تعفادت نإو هلي يبنلا ىلع

 رئاسك ءاهلوبقب عطقلا مدعب لئاق نمو «ىعطق اهلوبق نأب لئاق
 ىف انل ةجحلاو ءاّعطق ةلوبقم اهنإ : هب لوقن ىذلاو ءلامعألا

 نمو هيلع تيلص كيلع ىلص نم» :ِهِكَي ىبنلل لوقي هللا نأ : كلذ
 . 29 «هيلع تملس كيلع ملس

 نم لب «دبعلا ةيثيح نم ال وهو فلخي ال قداص دعولا اذهو

 ) ةريره وبأ هاور ىذلا ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد ىبأو دمحأو ملسم مامالا ثيدح ىفو 2ع(

 . « ًارشع اهب هيلع هللا ىلص ةدحاو ىلع ىلص نم ١ ( هنع هللا ىضر
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 هلآو هيلع هللا ىلص هيبنب ىلاعتو هناحبس هنم ةيانعلا ةدش ةيثيح

 - لكي هيلع ىلص نمل ةأفاكملاب ىلاعتو هناحبس هنع همايقو ملسو

 نم ةالصلا لوبق ىنعم وهو «ءيش نود بهذت دبعلا ةالص كرتي ال

 .دبعلا

 ىلع ةالصلا الإ دودرملاو لوبقملا اهنم لامعألا لك» : كي لاق

 . )١( (ةدودرم ريغ ةلوبقم اهنإف

 يبنلا ىلع ىلصي امهنم لك نيلجرلا ىرن اذهلو :زيربولا يف لاق

 الو فيكي ال رجأ اذهل جرخيو فيعض رجأ اذهل جرخيف وكي

 نسحأ دقو اذه .ها /ًادج فيعض : رجح نبا لاق : ةعومجملا دئاوفلا ىف ىناكوشلا لاق )١(

 ْ ددرت نودب متح اهلوبقف دمحم بيبحلا ىلع ةالصلا مدأ : لئاقلا

 دمحم ىبنلا ىلعةالصلاالإ اهدرو لوبقلا نيب انلامعأ

 نم اسبق اهيف لعجي نأو اهلبقتي نأ لجو زع هللا لأسن . تاقيلعتلا نم ىلاعت هللا هرسي ام رخآ اذه
 تالامك ضعب نم هعمج امب ءازجلا ريخ فلؤملا يزاجي نأو روُدَصلا نم فالخلا ةملظ دّدبي رون

 ردص حرشتو قذاحلا نمؤملا بلق ٌرّْست ىتلا هصئاصخو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم انديس

 . قداصلا بحملا

 : لوقي ثيح يدرولا نبا ٌرد هل هللو

 مّذلل افده اوريصي يكل »* علعلا يف اوفتصي مل سانا

 ركذلا ليمجو تاوعّدلاو *#* اءاجر الإ اوفنص ام

 دقو اميسال ةلاطإلا ةيشخ اهيلع قلعن ملف فلؤملا هدروأ امي امي اهيف انيفتكا ةريسي ثحابم كانهو
 خيشللو ةعدبلا ةيضقو دلوملاب لافتحالا ةلأسمك كلذو لقتسم ءزجب ملعلا لهأ نم ريثك اهدرفأ
 قيقحت ىف ةعنصلا ناقتإ :هامس دافأو هيف داجأ فيطل ءزج [هللا همحر] ىرامغلا هللا دبع ثدحملا
 دارأ نم هريغ ىلإو كلذ ىلإ عجريلف كرتلا ةلأسمل كردلاو مهفتلا نسح :اًضيأ هلو ةعدبلا ىنعم
 . ةدئافلاو ثحبلا ةدازتسا

 .[ه ١4154 ةنس رخآلا عيبر 14 سيمخلا موي هنم غارفلا ناكو]
 . مّلسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىَلصو
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 لكك يبنلا ىلع ةالصلا هنم تجرخ لوألا لجرلا نأ هببسو « ىصحي

 ىلع اهركذ هنأكو «عطاوقلاو لغاوشلاب بلقلا ةرامعو ةلفغلا عم

 . اًفيعض اًرجأ ىطعأف ةداعلاو ةفلألا ليبس

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا هنم تجرخ :يناثلاو

 بجاو ضرف ِةلِكَو هميظعتو هبح نأل «ميظعتلاو ةبحملا عم ملسو

 مكؤانبأو مكؤابأ ناك نإ لق# :ىلاعت هلوقل دحأ لك ىلع
 نوشخت ةراجتو اهومتفرتقا لاومأو مكتريشعو مكجاوزأو مكناوخإو
 ىف داهجو هلوسرو هللا نم مكيلإ بحأ اهنوضرت نكاسمو اهداسك

 موقلا ىدهي ال هللاو «هرمأب هللا ىتأي ىتح اوصبرتف هليبس
 . 22 «نيقسافلا

 هنول ضايبو ةئام ةوالحو هتينآ ةرثكو ٍةِكَك يبنلا ضوح ةعس

 : لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع هريغو ملسم مامإلا ىور
 نم ضييبأ هؤامو «ءاوس هاياوزو ءهرهش ةريشم ىضوح» :ْهِكي لاق
 ىأ  هنازيكو «كسملا نم بيطأ هحيرو  ةضفلا ىأ -قِرّولا
 . «اًدبأ هدعب أمظي الف هنم برش نمف ءامسلا موجنك  هسوؤك

 :تلق :لاق هنع هللا ىضر رذ ىبأ نع اضيأ ملسم ىور

 )١( ؟5 ةيآ ةبوتلا ةروس .
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 هديب دمحم سفن ىذلاو ِدَِكَي لاقف ؟ضوحلا ةينآ ام هللا لوسراي

 ةليللا ىفاهبكاوكو ءامسلا موجن ددع نم رثكأ هيينآل

 ام رخآ أمظي مل اهنم برش نم «ةنجلا ةينآ «ةيحصملاةملظملا

 هضرع ءأمظي مل هنم برش نم «ةنجلا نم نابازيم هيف بخشي هيلع
 نبللا نم ًاضايب دشأ هؤام «ةليأ ىلإ نامع نيب ام «هلوط لثم

 . «لسعلا نم ىلحأو

 - هو هللا لوسر نأ  هنع هللا ىضر - سنأ نع ملسم مامإلا ىورو

 نم هيف نإو «نميلا نم ءاعنصو ةليأ نيب امك ىضوح ردق) :لاق

 .٠ ع

 نأ  هنع هللا ىضر - سنأ نع يذممرتلا نئسو نيحيحصلا ىفو

 ءاعنص نيب امك ىضوح ىتيحان نيبام» :لاق ِةْيِلكَم هللا لوسر

 .«ةنيدملاو

 ىرت» : ىرخأ ةياور يفو «نامعو ةنيدملا نيب ام لثم : ةياور ىفو
 : ةياور يف داز «ءامسلا موجن ددعك ةضفلاو بهذلا قيرابأ هيف

 . «ءامسلا موجن ددع نم رثكأ هتينأ)

 هيف نأو «نميلا ءاعنصو ةليأ نيب امك ىضوح ردق نإ : ةياور ىفو

 ىتلا تافاسملا هذه فالتخاو («ءامسلا موجن ددعك قيرابألا

 فالتخالا اذه «فيرشلا هضوح ضرعل ةلثمأ ِةَِكَي هللا لوسر اهبرض
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 نيب ام فرعي نم مهنم نإف ءضوحلا ةعسب نيبطاخملا مالعإل ءاج

 برضف كلت ريغ ىرخأ تافاسم فرعي نم مهنمو «ءاعنصو ةليأ
 ثيداحأ تاياور ةيقب يف ءاج «ضوحلا ةعسل هلثمأ ٍةِكَو هللا لوسر

 ريثكلاو «ريثكلا تحت لخاد تافاسملا هذه نم ليلقلاو «ضوحلا

 هذه نم ليلقلا يف سيلو : يوونلا مامإلا لاق امك . هرهاظ ىلع قاب

 هللاو «ةضراعم الو «,ثيدحلا رهاظ ىلع تباث ريثكلاو ريثكلا عنم
 .ها. ملعأ

 ردق ىف فالتخالا اذهو : (ىلاعت هللا همحر) ضايع ىضاقلا لاق

 ثيداحأ ىف ىأ بارطضالل اًبجوم سيل :ضوحلا ضرع
 ىف لب «دحاو ثيدح ىف تأي مل فالتخالا ىأ هنإف «ضوحلا

 ىف اهوعمس ةباحصلا نم ةعامج نع ةياورلا ةفلتخم ثيداحأ

 دعبل ءالثم اهنم دحاو لك ىف كي يبنلا اهل برض ةفلتخم نطاوم
 دالبلا نيب ام دعبل ماهفألا نم كلذ برقو «هتعسو ضوحلا راطقأ

 مظعب مالعإلل لب «ديدحتلل عيضوملا ريدقتلا ىلع ال «ةروكذملا
 . تاياورلا عمجت اذهبف «ةفاسملا هذه

 د6 د16 د16 د16 د
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 ةنجلا ىف تاجردلا ةعفر ىف ِةِلكَي هتعافش

 ىلع ةقلعم ةصاخ ةعافش كانه نأ : ةيوبنلا ثيداحألا ىف درو

 نإف «ةعافشلا كلت لان ببسلا كلذب ءاج نمف «ةصاخ بابسأ

 هذه نمو ةعافشلا كلت ببسي ةنجلا ىف هتاجرد تعفر ىصاعمو

 . ناذألا بقع دومحملا ماقملاو ةليسولاب ءاعدلا لاؤس : بابسألا

 - امهنع هللا ىضر  رمع نبا نع ننسلا باحصأو ملسم ىور

 «لوقي ام لثم اولوقف نذؤملا متعمس اذإ» : لوقي ِةِكَي يبنلا عمس هنأ

 نم دبعل الإ ىغبنت ال ةنجلا ىف ةلزنم اهنإف «ةليسولا ىل هللا اولس مث
 تلح ةليسولا ىل هللا لأس نمف وه انأ نوكأ نأ وجرأو «هللا دابع

 . «ةعافشلا هل

 نأ هنع هللا ىضر رباج نع نئسلا باحصأو يراخبلا يورو

 هذه بر مهللا «ءادنلا عمسي نيح لاق نم» :لاق ِةْك هللا لوسر

 هثعباو ةليضفلاو ةليسولا ادمحم-تأ ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا

 . «ةمايقلا موي يتعافش هل تلح «هتدعو ىذلا ًادومحم ًاماقم

 . «داعيملا فلخت ال كنإ» : هتياور ىف ىقهيبلا دازو

 اذإ لوقي ناك ِِكَب هللا لوسر نأ (هنع هللا ىضر) ءادردلا ىبأ نعو

 لص ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا» : نذؤملا عمس
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 لاق نمو :لاق .نذؤملا اوعمس اذإ كلذ لثم اولوقي نأ ِةكَي بحيو

 موي دو دمحم ةعافش هل تبجو نذؤملا عمس اذإ كلذ لثم

 . ةمايقلا

 بطاح نعف « ِهَلِكَي ةميركلا هترايز ةصاخلا هتعافش بابسأ نمو

 لوسر تعمس : لاق  هنع هّللا ىضر- رمع نعو «ةمايقلا موي نينمآلا

 وأ اًعيفش هل تنك ىنراز نم : لاق وأ ىربق راز نم» : لوقي كي هللا

 : لاق (هنع هللا ىضر) سنأ نع ىقهيبلا كورو «ةمايقلا موي اًديهش

 نينمآلا نم ثعب نيمرحلا دحأ ىف تام نم» : ِةلكي هللا لوسر لاق

 . (ةمايقلا

 نم» : لاق ِِْكي هللا لوسر نأ  امهنع هللا ىضر  رمع نبا نعو

 ةعافشب كو هللا لوسر هصخي ىأ «ىتعافش هل تبجو ىربق راز

 وأ «هنع مويلا كلذ لوه فيفخت وأ ميعن ةدايزب امإ «هريغل تسيل

 ةدايزب وأ «ةنجلا ىف هتاجرد عفر وأ «باسح ريغب ةنجلا لوخد

 ماعنإلا عاونأ نم كلذ ريغب وأ ءهيلإ رظنلاو ىلاعت قحلا دوهش
 لَو يبنلا نأ رمع نبا نع ىناربطلل ريبكلا مجعملا ىفو «ماركإلاو
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 (ةجاح لمعلا ىلع هلمحت ال ىأ) هلمعت ال ًارئاز ىنءاج نم» : لاق
 . «ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ نأ ىلع ًاقح ناك ىترايز الإ

 اهقرط ةرثكو اهتاياور عونتو ءاهانركذ ىتلا ثيداحألا هذهب ىفكيو
 ءاهيلع هثحو ِةِْكَي هللا لوسر انديس ةرايز ةيعورشم ىف احيرص اليلد

 اهلوبق ميظعلا هللا لأسن : ةميركلا هترايز لضفل هنايبو اهيف هبيغرتو
 . ىلاعت هللا دنع كي هللا لوسر هاجب اهرارمتساو

 «ةبيّطلا هتنيدم ىف توملا لَو ةصاخلا هتعافش بابسأ نمو

 هللا انحفنو «ةعفرو ًافرش ىلاعت هللا اهداز ءاهئاوأل ىلع ربصلاو
 . ةبيطلا اهتاحفنب ىلاعت

 كو هللا لوسر نأ (امهنع هللا ىضر) رمع نبا نع ىذمرتلا ىور
 نمل عفشأ ىنإف اهب تميلف ةنيدملاب تومي نأ عاطتسا نم» : لاق

 . (اهب تومي

 ةنيدملاب تومي نأ مكنم عاطتسا نم» : ظفلب هجام نبا هاورو

 .. (اهب تام نمل دهشأ ىنإف لعفيلف

 هللا لوسر دنع تناك ةميتي ةأرما نع نسح دانسإب ىناربطلا ىورو
 تومي نأ عاطتسا نم» :لاق هي هللا لوسر نأ : فيقث نم للك

 اديهش هل تنك ةنيدملاب تام نم نإف اهب تميلف ةنيدملاب
 . «ةمايقلا موي (ًاعيفش وأ)

 نم لوأ» :لوقي ِِكَي يبنلا تعمس لاق دابع نب هللا دبع نعو
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 .«فئاطلا لهأ مث «ةكم لهأ مث «ةنيدملا لهأ هل عفشأ

 ' :ِلكَي ىبنلا ىلع ةالصلا ةرثك ةصاخلا هتعافش بابسأ نمو

 ىأ- ةمايقلا موي ىب سانلا ىلوأ نإ» : ٍةِبَكَع هّللا لوسر لاق :(هنع

 . (ةالص ّىلع مهرثكأ  ىماركإو ىتعافشب مهقحأ

 لوسر لاق : لاق (هنع هللا ىضر) ىراصنألا تباث نب عفيور نعو

 برقملا دعقملا هلزنأو دمحم ىلع لص مهللا لاق نم» : ِهِْكَك هللا

 . («ىتعافش هل تكبجو ةمايقلا موي كدنع

 ماقم وهو ةنجلا لزانم ىلعأ :برقملا دعقملاب انه دارملاو
 . ةنجلا ىف ةلزنم ىلعأ اهنإف «ةليسولا

 ىأ) ؟كيلع اهلك ىتالص تلعج نإ تيأرأ هللا لوسراي :لاق
 كرابت هللا كيفكي نذإ» : ِةِِلكَي لاقف (كيلع ةالص هلك ىئاعد تلعج

 ديج دنسب ىناربطلا جرخأو . (كترخآو كايند نم.كمهأ ام ىلاعتو

 نم» : كي هللا“لوسر لاق : لاق (هنع هللا ىضر) ءادردلا ىبأ نع

 هتكردأ :اًرشع ىسمي نيحو ءاًرشع حبصي نيح ّىلع ىلص
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 لاق : لاق (هنع هللا ىضر) سنأ نع بعشلا ىف ىقهيبلا جرخأو

 ةليلو .ةعمجلا موي ىلع ةالصلا نم اورثكأ» : كو هللا لوسر

 . ةمايقلا موي (ًاعفاش وأ) ًاديهش هل تنك كلذ لعف نمف «ةعمجلا

 د/ع د6 د16 د16 د16 د6 د د

 )ل



 . توملا لبق ةيوبنلا اياصولا

 ملو كي هللا لوسر تاما ىوق دنسب ةجام نباو دمحأ جرخأ
 ٠ ٠ . ؟صوي

 تام هنع هللا ىضر رمع نعف . ةفالخلا ةياصولا هذهب دوصقملا

 ريغب اياصولا امأ [يراخبلا هاور] فلختسي ملو كي هللا لوسر
 . ءايشأ اهنم عمتجي ثيداحأ ةدع ىف تدروف ةفالخلا

 ١ - هيف تام ىذلا هعجو ىف لاق ٍةِْلَي ىبنلا نأ ةشئاع نع اهنم :

 هريغو دمحأ هجرخأ «اهيقفنأ :لاق ىدنع تلق ؟ةيبهذلا تلعف ام

 اهب قدصتي ىلعل اهب ىثعبا» ةياور ىفو .

 نييواهرلاو نييرادلل ربيخ نم قسو ةئامب ىصوأ - ؟

 ] . نييرعشألاو
 . نانيد برعلا ةريزجب كرّثي ال نأ -

 ةماسأ ثعب ذفني نأ - 5

 . (ىزاغملا ىف قحسإ نبا اهاور هذه ةثالثلا)

 .(ملسم) هزيجي ناك ام وحنب دفولا اوزيجي نأ - 6

 . (ىراخبلا) 000000 هللا باتكب ىصوأ - *

 . (دمحأو ىئاسنلا) ةالصلاب ىصوأ - /

 . (دمحأو ىئاسنلا) مهناميأ تكلم امب ىصوأ - 8
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 .(هجام نياو دواد وبأ) 20 . ةاكرلاب ىصوأ - 4

 .(حوتفلا ىف رمع نب فيس) نتفلا نم ريذحتلاب ىصوأ - ٠

 .(حوتفلا ىف رمع نب فيس) ةعامجلا موزلب ىصوأ - ١١

 . .(حوتفلا ىف رمع نب فيس) ٠ ةعاطلاب ىصوأ -

 هيلإ انإو هلل انإ» : هتافو دنع لوقت نأ ةمطاف ةديسلا ىصوأ - 3
ٍ 8 

 - .ىتقاولل 0 «نوعجار

 نم مهئانبأو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلاب مكيصوأ - ١5
 ْ ْ .مهدعب

 ..هلاح فرعي ال نم هيفو (طسوألا 7 ىناربطلا)

 . سرغ وثب نم برق عبسب لسغي نأ تام اذإ نأب ىصوأ - 6
 . .(ىرلخببلا رظناو ةجام نبإل)

 ] . مامإ ريغب ًالاسرأ هيلع ىلصي. نأ ىصوأ - 7

 . .(قيحض دنسي مكاحلاو زل
 ] ايلصولا باتك مدع ص ج حتتفلا نم راصتخاب ءها

 د د6 داع دج د دام د



  ىلعألا قيفرلا ىلإ

 ئردخلا ديعس ىبأ نع : بهاوملا ىف ىنالطسقلا ظفاحلا ركذ
 نيب هللا هريخ ًادبع نإ) :لاقف «ربنملا ىلع سلج ِةِكي هللا لوسر نأ

 «هدنع ام راتخاف هدنع ام نيبو ءاش ام ايندلا ةرهز نم هيتؤي نأ

 انئابآب كانيدف هللا لوسراي :لاقو (هنع هللا ىضر) ركب وبأ ىكبف
 «خيشلا اذه ىلإ اورظنا : سانلا لاقو «هل انبجعف :لاق ءانتاهمأو

 ايندلا ةرهز نم هيتؤي نأ نيب هللا هريخ دبع نع ْهكَي هللا لوسر ربخي
 :لاق ءانثاهمأو انئاباب كانيدف : لوقي وهو هدنع ام نيبو «ءاشام

 هاور هب انملعأ ركب وبأ ناكو «ريخملا وه هي هللا لوسر ناكف

 ] 1  .ناخيشلا

 كلذ نم ركذو «هرمع رخآ ىف هلجأ بارتقاب ضرعي يك لازامو
 دنسب ىدحاولا ركذ :لاق نأ ىلإ «ثيدادحأ ةدع بهاوملا ىف

 هللا لوسر انل ىعن : لاق (هنع هللا ىضر) دوعسم نب هللا دبعب هلصو
 . ةشئاع تيب ىف انعمج قارفلا اند املف ءرهشب هتوم لبق هسفن كي

 هللا مكقزر هللا مكربج هللا مكمحر «مالسلاب هللا مكايح :لاقف

 هفلختسأو هللا ىوقتب مكيصوأ ؛هللا مكاوأ «هللا مكعفر هللا مكرصن
 ىلع اولعتال نأ ؛نيبم ريذن هنم مكل ىنإ : هللا مكرذحأو «مكيلع
 ةرحآلا رادلا كلت» : مكلو ىل لاق هنإف «هدابعو هدالب ىف هللا
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 ةبقاعلاو ًاداسف الو ضزألا ىف ًاولع نوديري ال نيذلل اهلعجن

 انلق ««نيربكتملل ىوثم منهج ىف سيلأ» : ىلاعت لاقو . «نيقتملل
 «ىلاعت هللا ىلإ بلقنملاو قارفلا اند : لاق ؟كلجأ ىتم هللا لوسراي

 لاجر :لاق ؟كلسغي نم : هللا لوسراي انلق «ىوأملا ةنج ىلإو
 ىف :لاق ؟كنفكن ميفف هللا لوسراي انلق «ىندألاف ىندألا ىتيب لهأ

 ؛ةينمي ةلح وأ «ةيرصم ضايب بايث ىف متئش نإو ءهذه يبايث
 ىنومتلسغ اذإ :لاق ؟كيلع ىلصي نم :هللا لو سراي انلق

 مث «ىربق ريفش ىلع اذه يريرس ىلع ىنوعضف « ىنومتنفكو

 مث ليئاكيم مث ليربج ىلع ىلصي نم لوأ نإف «ةعاس ىنع اوجرخا
 اولخدا مث ؛ةكئالملا نم دونج هعمو .توملا كلم مث ليفارسإ

 ىلع ةالصلاب أدبيلو «ًاميلست : اوملسو ىلع اولصف ءًأجوف ًاجوف ىلع
 نم ىلع مالسلا اوأرقا مث «متنأ مث «مهؤاسن مث «ىتيب لهأ لاجر

 موي ىلإ اذه ىموي نم ىنيد ىلع ىنعبت نمو «ىباحصأ نم باغ
 عم ىلهأ لاق ؟كربق َكُلِخْدُُي نمو هللا لوسراي :انلق «ةمايقلا

 ىناربطلا هاور اذكو «ىبر ةكئالم

 لوسر ناك :تلاق (اهنع هللا ىضر) ةشئاع نع يراخبلا ىورو

 هدعقم ىري ىتح طق ىبن ضبقي مل هنإ : لوقي حيحص وهو ٌةِكَي هللا

 ىلع هسأرو ضبقلا هرضحو هلو ىكتشا املف ءريخي مث ةنجلا نم
 «تيبلا فقس وحن هرصب صخش قافأ املف «هيلع ىشغ ىذخف
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 تفرعف ءانراتخي ال نذإ :تلقف «ىلعألا قيفرلا ىف مهللا :لاق مث

 دلع بركلا هاشغت املو « حيحص وهو انثدحي ناك ىذلا هثيدح هنأ

 ال :اهل لكي لاقف ءهاتبأ بركاو : (اهنع هللا ىضر) ةمطاف تلاق

 . [ىراخبلا هاور] مويلا دعب كيبأ ىلع برك
 وكي هتلزنم ةعفر ىف ةدايز عجولاو ملألا كلذ نإ :ءاملعلا لاق

 توملا كلم ءاج» :لاق سابع نبا ثيدح نم ىناربطلا جرخأو

 :لاقف نذأتساف «ىلع رجح ىف هسأرو هضرم ىف كب يبنلا ىلإ
 انإف عجرا :ىلع هل لاقف «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 املف ءادشار لخدا «توملا كلم اذه :ِلكَي لاقف «كنع ليغاشم
 مل توملا كلم نأ ىنغلبف «مالسلا كئرقي كبر نإ :لاق «لخد

 .هدعب ملسي الو هلبق تيب لهأ ىلع ملسي

 لوسر لجأ نم ىقب امل : لاق «هيبأ نع دمحم نب رفعج نعو
 دق هللا نإ دمحماي :لاقف «ليربج هيلع لزن «ثالث كي هللا

 كلأسيل «كل ةصاخو ؛كل ًٌاليضفتو «كل ًاماركإ كيلإ ىنلسرأ
 ىندجأ :لاقف ؟كدجت فيك :لوقي «كنم هب ملعأ وهامع

 هل لاقف «ىناثلا مويلا ىف هاتأ مث «ًابوركم ىندجأو ًامومغم ليربجاي
 مث «كلذ لثم هل لاقف «ثلاشلا مويلا ىف هءاج مث «كلذ لثم

 كلم اذه دمحماي : ليربج لاقف «توملا كلم ِهِللَك هيلع نذأتسا

 الو «كلبق ىمدآ ىلع نذأتسي ملو . كيلع نذأتسي ؛توملا
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 توملا كلم لخدف «هل نذئا :لاق «كدعب ىمدأ ىلع نذأتسي

 ىنلسرأ لجو زع هللا نإ : هللا لوسراي :لاقف «هيدي نيب فقوف
 ضبقأ نأ ىنترمأ نإ ءرمأت ام لك ىف كعيطأ نأ ىنرمأو «كيلإ
 :ليربج لاقف ءاهتكرت اهكرتأ نأ ىنترمأ نإو ءاهتضبق كحور

 كلم اي ضماف ِهْلِكَي لا قف «كئاقل ىلإ قاتشا دق هللا نإ دمحماي

 نم ىئطوم رخآ اذه هللا لوسراي ليربج لاقف «هب ترمأ امل توملا

 ىفوت املف لَك هحور ضبقف ايندلا نم ىتجاح تنك امنإ ضرألا

 تيبلا لهأ مكيلع مالسلا لوقي «تيبلا ةيحان نم ًاتوص اوعمس لكي

 مكروجأ نوفوت امنإو توملا ةقئاذ سفن لك» «هتاكربو هللا ةمحرو

 كلاه لك نم ًافلخو ةبيصم لك نم ءازع هلل ىف نإ «ةمايقلا موي
 نم باصملا امنإف اوجراف هايإو اوقثف هللابف «تئاف لك نم ًاكردو

 :ىلع لاقف .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو «باوشلا مرح

 ىف «ىقهيبلا هاور «مالسلا هيلع رضخلا وه اذه ؟اذه نم نوردتأ

 . ةوبنلا لئالد باتك

 : لَك هب ملكت ام رخآ :لاق «سنأ ثيدح نم مكاحلا ىورو

 امل :لاق «ىعجشألا هللا دبع نب ملاس نعو (عيفر ىبر لالج)

 ىضر) باطخلا نب رمع مهلك سانلا عزجأ ناك ِةِكَي هللا لوسر تام

 تام :لوقي ًادحأ عمسأ ال : لاقو .هفيس مئاقب ذخأف (هنع هللا

 ملاساي : سانلا تلاقف :لاق ءاذه ىفيسب هتبرض الإ ِةَِكَكَع هللا لوسر

 اذإف «دجسملا ىلإ تجرخف : لاق ٌةِْكَك هللا لوسر بحاص انل بلطا
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 :لاقف (تأيهت ىأ) ءاكبلاب تشهجأ هتيأر املف ءركب ىبأب انأ

 باطخلا نب رمع اذه نإ :تلقف ؟هكي هللا لوسر تامأ :ملاساي

 ىفيسب هتبرض الإ كي هللا لوسر تام :لوقي ًادحأ عمسأ ال :لوقي

 « ىجسم وهو لَو ىبنلا ىلع لخد ىتح ركب وبأ لبقأف :لاق ءاذه
 مث حيرلا ىشنتساو «هيف ىلع هاف عضوو «ههجو نع دربلا عفرف
 نم تلخ دق هللا لوسر الإ دمحم امو» :لاقف انيلإ تفتلاو هاجس

 اهيأ اي «نوتيم مهنإو تيم كنإ» : ىلاعت لاقو» ةيآلا «لسرلا هلبق
 دبعي ناك نمو «تام دق ًادمحم نإف ًادمحم دبعي ناك نم سانلا
 هذه لتأ مل ىنأكل هللاوف :رمع لاق «تومي ال ىح هللا نإف هللا

 .اهمش : حيرلا ىشنتسا ىنعمو . يذمرتلا هاور «طق تايآلا

 :لوقعلا تشاط : ِةِْكَي هللا لوسر تام امل :رينملا نبا لاقو

 نم مهنمو «مايقلا قطي ملف دعقأ نم مهنمو «لبخ نم مهنمف
 نمم رمع ناكو « ىنضأ نم مهنمو مالكلا قطي ملف «سرخأ
 عيطتسي الو ءىجيو بهذي «سرخأ نمم نامثع ناكو «لبخ

 هللا دبع ىنضأو ءًاكارح عطتسي ملف «دعقأ نمم ىلع ناكو «ًامالك
 .ادمك تامف سينأ نبا

 هانيعو ءاج (مهنعو هنع هللا ىضر) قيدصلا ركب وبأ ناكو

 يبنلا ىلع لخدف عفترتو دعاصتت هصصغو ددرتت هتارفزو نالمهت

 اتيمو ايح تبط :لاقو .ههجو نع بوثلا فشكو هيلع بكأف هك
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 «ءايبنألا نم دحأ تومل عطقني مل ام كتومل عطقناو هللا لوسر اي

 ناك كتوم نأ ولو ؛ءاكبلا نع تللجو ةفصلا نع تمّلظعف

 . «كلاب نم نكنلو
 نأ :دمحأ مامإلا دنع (اهنع هللا ىضر) ةشئاع نع ةياور ىفو

 هاف ردحف «هسأر لبق نم ِةْكَب ىبنلا ىتأ (هنع هللا ىضر) ركب ابأ

 هاف ردحف هسأر عفر مث «هايبناو :لاق مث «ةفيرشلا هتهبج لبقو

 لبقو هاف ردحف هسأر عفر مث «هايفصاو : لاق مث ِلِكَك هتهبج لبقو

 . (هالليخاو : لاقو هتهبج
 هللا ىضر)ةمطاف تلاق «مالسلاو ةالصلا هيلع ىفوت املو

 «هاوأم سودرفلا ةنج ىف هاتبأ اي «هاعد ًابر باجأ «هاتبأ اي :(اهنع
 . (يراخبلا هاور) . هاعنن ليربج ىلإ هاتبأاي

 قحلاب هثعب ىذلاو «ءامسلا ىلإ ايكاب توملا كلم دعص هِيَ هللا

 لك ءهادمحماو :ىداني ءامسلا نم ًاتوص تعمس دقل «ًايبن
 . «ةبيصملا هذه دنع نوهت بئاصملا

 ٌدحأ ْنِإ : سانلا اهيأ : هضرم ىف لاق لَك هنأ هجام نبا نئس ىفو

 ىتلا ةبيصملا نع ىب هتبيصمب زعتيلف ةبيصمب بيصأ نينمؤملا نم

 . «ىتبيصم نم هيلع
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 نأ انغلب دق :لاق ىلذهلا بيؤذ ىبأ نع ركاسع نبا جرخأو

 «ةليوط ةليلب تبو «ةفيخ ىحلا لهأ سجوأف «ليلع كك يبنلا

 ماطآلا دقعمو ليخنلا نيب مالسإلاب خانأ لجأ ٌبْطَح

 حباذلا دعسألا رأ ملف ءامسلا ىلإ ترظنف «ًاعزف ىمون نم تبثوف

 تمدلقف « تيم وهو ضبق دلك ىبنلا نأ تلمعف (مجن مسا)

 اولهأ اذإ ءجيجحلا جيجضك ؛ءاكبلاب جيجض اهلهألو ةنيدملا

 .ِلكي هللا لوسر ضبق : ليقف ؟هم :تلقف «مارحإلاب
 : مالسلاو ةالصلا هيلع هيثري هلوقب ناسح نسحأ دقلو

 يد ظانلا كيلع ىمعف ىرظانل داوسلا تنك
 رذنا حلأ تنك كيلعف تميلف كلاعب ءاش نم

 (هنع هللا ىضر) ىلع نع مكاحلاو هححصو دواد وبأ جرخأو

 «ًائيش رأ ملو تيملا نم نوكي ام رظنأ تبهذف : لي هتلسغ :لاق

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًاتيمو ًايح ًابيط ناكو
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 . «طق اهلثم اودجي مل ةبيط حير تعطسو» : دعس نبا ةياور ىفو

 امل مهنأ : (امهنع هللا ىضر) سابع نبا نع ةجام نبا ىورو

 مث «هتيب ىف هريرس ىلع عضو «ءاثالشلا موي دك هزاهج نم اوغرف
 لخد اوغرف اذإ ىتح هيلع نولصي ءًالاسرأ هِي هيلع سانلا لخد
 . دحأ سانلا مؤي ملو «نايبصلا لخد نغرف اذإ ىتح «ءاسنلا

 مث «ًاجاوفأ ةكئالملا : كي هيلع ىلص نم لوأ نإ : ةياور ىفو

 . ًارخآ هؤاسن مث «ًاجوف ًاجوف سانلا مث ؛هتيب لهأ

 هللا ىضر) ةشئاع ةرجح ىف هشارف عضوم ىف لك نفد املو

 تباظ فيك :تلاقف (اهنع هللا ىضر) ةمطاف تءاج (اهنع

 بارت نم تذخأو ؟بابرتلا ٍةِلَ هللا لوسر ىلع اوثحت نأ مكسوفن

 : لوقت تأشنأو ءاهينيع ىلع اهتعضوو «فيرشلا ربقلا

 ًايلاوغ نامزلا ىدم مشيال نأ دمحأ ةبرت مش نم ىلع اذام

 ايلايل ندع مايألا ىلع تبص اهنأ ول بئاصم ىلع تبص

 ناك ًاموي تيأرام : :لاق (هنع هللا ىضر) سنأ نع ىماردلا ىؤورو

 امو « ةنيدملا وك هللا لوسر هيف انيلع لخد موي نم أوضأ الو نسحأ

 . كي هللا لوسر هيف تام موي نم ملظأ الو حبقأ ناك ًاموي تيأر

 هيف لخد ىذلا مويلا ناك امل» :ًاضيأ هنع ىذمرتلا ةياور ىفو

 ىذلا مويلا ناك املف «ءىش لك اهنم ءاضأ ةنيدملا كَ هللا لوسر

 كو



 ؛ بارتلا نم انيديأ انضفن امو «ءىش.لك اهنم ملظأ ِِكَي هيف تام

 . «انبولق انركنأ ىتح هنفد ىّفل انإو

 « نيلدابم الو نيريغم الو «نيمدان الو ايازخ ريغ هب انقحلأ مهللا
 . نيعمجأ ريخب كنم انل متخاو «نيملاعلا براي

 سابع نب ىولع نب دبمحم هبتكو :نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 رفغ محلا دلبلاب يوب نسا مداخ ىنسحلا ىكملا ىكلاملا

 ْ ٠ نيم .ةفاك نيملسمللو هخياشملو هيدلاولو هل هللا

 0 .ه 1744/0/15 خيراتب ةعمجلا موي ءاسم

 .«ملسو هيحصو هلآ لعو دمحم انديس ىلع لا ىلضو

 دل دلع دم دلع دل إم دع دع 9

7844 



 0 نا ا 2 سرهف

 عوضوملا
 رشانلا ةمدقم

 ١ ها _ قلعُملا ةمدقم

 .ةيدمحملا ارئاخذلا ب باتك لوأو فلؤملا ةمدقم

 : 0 يلا هِي فيرشلا هبسن

 كلام لام ماإا ةه اركو كلذ دعب نيباسنلا بارطضاو ناندع ىلإ باسنألا ءاملع قافتا]

 (1) ماسلا هيلع مدآ ىلإ بسنلا عفز

 لَو هتدالو
 "ب ناتخ ةلأسم ىف لوقلا

 . قو هتاعضرمو هنضاوح

 ْ _ ةكدناشن

 لا لكي هؤامسأ
 لِي فيرشلا هردص قش ةوبنلا تامالع لوأ

 اك هددص قش نوركني نيذلاو نيقرشتسملا ىلع درلا]

 ةحلاصلا ايؤرلا

 نلكَع ءدالوأ

 كَ هتاجوز
 لَك عاضرلا نم هتوخإ
 كي هلاوخأ

 مهنم قتعأ نم ركذو ُةِكي هيلاوم
 .فئاظولا باحصأ ضعبو ِةيِكَي همدخ

 ةمصعلا ةيآ لوزن لبق ُهكَي هسرح

 كولملا ىلإ يك هلسر
 لكي هباتك

 شماهلا ىف وهف نيسوقلا نيب ام لك )١(
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 عوضوملا
 لكي هدلوم بئاجع نم
 كي هتأشن بئاجع نم
 فيرشلا دلوملا بئاجع نم
 ردقلا ةليلو دلوملا ةليل
 ىوبنلا داليملا فئاطل نم

 اهنالطب نايبو قينارغلا ةصق
 كي ىبنلا ىوبأ قح ىف ةقيقح راهظإ
 نيميركلا نيوبألا نأش ىف هيلإ بسن امم (هنع هللا ىضر) ةفينح ىبأ مظعألا مامإلا هئربت

 نيميركلا نيوبألا ةاجن مدعب لوقلا نع ىراقلا ىلع الم عوجر
 [مالسلا هيلع ىفطصملا ىدلاوب قلعتي اميف مالكلا ةصالخ]

 نيميركلا نيوبألا ىف ىبتك نيمأ دمحم ديسلا ةديصق
 اهوحنو ةيضزألا تافآلا نم همسج ظفحو كي يبنلا ةايح

 ىمتيهلا رجح نبا ثيدحملا هيقفلا ةديصق

 ىطيقنشلا هللا بيبح دمحم خيشلل ةديصقلا حرش

 [مهروبق ىف ءايبنألا ةايحو ةيخزربلا ةايحلا ىلع مالكلا]

 [كَي يبنلا ىلع لامعألا ضرع ثيدح]
 . ةبعكلا ىتح ضرألا عيمج ىلع ْكَو هءاضعأ تمض ىتلا ةعقبلا لضف

 هب حسمتلاو ىوبنلا كابشلا شم
 ىوونلا مامإلا اهيف سرد ىتلا ثيدحلا راد طاسب ىلع ههجو ىكبسلا مامإلا عضو

 ِلِكَج فيرشلا هربقو فينملا هربنم سم
 ميقلا نبا دنع لامعألا لضفأ نم ِِكَي ىبنلا ةرايز

 ةيوبنلا ةرايزلا بادا نم

 ةصاخ ةعافشب نيرئازلا صيصخت
 اهايازمو رونملا ةنيدملا صئاصخ
 لَ هدحسم ىف ةالصلا لضف

 كي فيرشلا دلب ىف توملا بلط
 لاجدلا اهلخدي ال رونملا ةنيدملا

 نوعاطلا اهلخدي ال ةرونملا ةئيدملا

 ىرقلا لكأت ةرونملا ةنيدملا
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 عوضوملا
 ديدحلا ثبخ ريكلا ىفني امك اهثبخ ىفنت ةرونملا ةثيدملا
 هنم ريخ وه نم اهب لح الإ اهنع ةبغر دحأ اهعدي ال ةرونملا ةئيدملا
 هللا هكلهأ الإ ءوسب دحأ اهديري ال ةرونملا ةنيدملا

 ةنيدملاب ةقدصلاو مايصلا بابحتسا

 كَ هللا لوسر هيف ىلص بارحم ىف دهتجي ال
 ةرونملا ةئيدملا لوخدل لسغلا بابحتسا

 مسلاو رحسلا نم هتياقوو ةنيدملا رمت ةكرب
 ةرونملا ةئيدملا دجسم ىف ديعلا ةالص بابحتسا
 فيسلاب ال ناميإلاب ةنيدملا تحتتفا
 دحاولا ربخ ىلع ةنيدملا لهأ عامجإ ميدقت

 جو هربق ةرايز رذنب ءافولا بجي
 كو هيلع ملسي نأ بيرغلا رئازلل ىغيني
 ؛ ... اًثدح ةنيدملاب ثدحأ نم»
 ملعتلا وأ ميلعتلل ةنيدملا دصق ىغبني

 اهريغ ىف اهفاعضأ اهيف روخبلاو رطعلا عوضت
 فيرشلا ربنملا لضف
 ةلبانحلا دنع كي هربق ةرايز بابحتسا
 نيرئازلا لمحت ىتلا بئاكرلا لضف
 هلو هربق رئازل تامارك
 اهديدحتو ةضورلا ةئيه

 ةنجلا نم ةضورلا نوك ىنعم
 مالسإلا ىف ىلوألا ةسردملا وه فيرشلا ىوبنلا دجسملا

 لَك ىبنلا مدقمب لفتحت ةرونملا ةنيدملا

 ةيوبنلا ةرايزلا بادآ نم

 ةيوبنلا ةرايزلا لضف ىف ميقلا نبأ ةينون

 ديحوتلاو ناميإلا راد ةرونملا ةنيدملا
 اع هدلومب لافتحالا ىف ىزوجلا نبا ىأر

 كب ىبنلا ىلع ةالصلل غيصلا نسحأ نم

 ةينارق ةيوبن لئاضف
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 عوضوملا
 ةئعبلا لبق كي هللا لوسر ةدابع تناك فيك

 لكَب بيبحلا ةيؤرل ةروثأم تاولص
 ٍلِكَو هتاماقم فرشأ ةيدوبعلا ماقم
 متاخلا حتافلا ةالص حرش

 [ةالصلا هذهب قلعتت دئاوف ركذ]
 (... غلب لوسرلا اهيأ ايد

 ليكي ىبنلا ايؤر

 دوهيلا تارمؤم نم ُهِكَي هيبنل هللا ظفح
 كي ىبنلا ىلع لامعألا ضرع
 ب ىتلا هعضو أل هنع هللا ىضر سابعلا بازيم ىلع هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ةظفاحم

 ٍةئعهْللا لوسر ةقانو لحرل ةباحصلا ميظعت

 داعس تناب ةديصق
 ىوبنلا ربنملا عناص

 1 ِكَك ىبنلا نم ةعافشلا بلط زاوج
 0000007000 1 للي ىبنلا نم ةعافشلا بلطي براق نب داوس
 ْ [ كك ىبنلاب هنع هللا ىضر ةفينح ىبأ مامإلا لسوت ]

 ٍكَب ىبنلا ريغب لسوتلا زاوج
 " [ ىسنوقلا ديبع ئداهلا دمحم لضافلا خألل عوضوملا اذه لوح قيلعت ]

 اًريخن كدوع هللا نإ

 انرارق كيلإ انل سيل
 ىحور ىلع هللا در كي هلوق ىنعم

 هتمأ نم هيلع نيدراولا رظنني هضوح ىلع كي هللا لوسر
 دمحلا ءاول

 لومأم هللا لوسر دنع وفعلاو
 مانألا ريخ ىلع مالسلاو ةالصلا دئاوف

 كي ىبنلا ةيؤر ىنمت
 راوجلا ليبس ىف ليلقلاب ةعانقلا

 (هنع هللا ىضر) ىريصوبلا ة ةريغ

 هللا ديبع نباو يناهبنلا نيب
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 عوضوملا
 ىرصملا ىركبلا ريبكلا بطقلل «هللا باب» تنأف
 [ةديصقلا تايبأ لوح ضارتعا نم راثي ام ىلع قيلعتلا]

 ائيدقتو اًمارتحا ديلا ليبقت

 نوكلا ىلع فيرشلا ربقلا لضف
 ىوبتلا دلوملاب رورسلا
 كَ هللا لوسرل (اهنع هللا ىضر) بلطملا دبع تنب ةيفص ءاثر
 دمحم اذهو دومحم شرعلا وذف

 انتمصعو انذالمو اننكر وه دك ىبنلا

 لَو هفك ىف ماعطلا حيبست

 (لسوتإ كامح ىلإ انيتأ دق
 ىوبنلا دهعلا ىف نونذؤي اوناك ءىش ىأ ىلع
 لكك ىبنلا اصعب كربتلا
 لَو هردص قش نم دئاوفو مكح

 دربلاو جلثلا ءامب دلك هردص لسغ ىف ةمكحلا
 كَم بيبحلا ةافوب عمس امل (هنع هللا ىضر) باطخلا نب رمع ةبطخ

 ْ «مكايند رومأب ملعأ متنأ» : لكي هلوق ىنعم

 ٍلِكَي هرجح ىفاولاب نيذلا ددع
 ؟ ىبنلا وهسي لهو ءوهسلل ديكر ىبنلا دجس مك
 هايملا لضفأ
 ناسح لاق ثيح نم اهولخدا

 هلع ىبنلا نم نآرقلا اوعمتسا نيذلا نجلا ددع
 ةفيحصلا اوضقن نيذلا ةسمخلا
 ِدِلَ ىبنلا ىلع ةالصلا ىف ةديفم ةصالخ

 كو هيبنل هللا باتع لوح
 [باتعلا تايآ لوح قيلعت]

 ٍلِكَك ىبنلا ةزجعم ةيقح
 كك ىبنلا تادهاشم عونت

 نيقسيو ىنمعطي ىبر دنع تيبأ

 ةيوبنلا صئاصخلا ىف ةديفم ةصالخ
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 ةحفصلا عوضوملا
 م 00 ايندلا ىف هتاذ يف هب صتخا اميف لوألا مسقلا

 ني ف [ هباوجو فلؤملا ىلع ضارتعا]
 ٠ ١4 [ةيبيغلا رومألا ىلع ِيِكي هيبنل هللا عرطا]

 حا ْ  ايندلا ىف هتمأو هعرش ىف هب صتخا اميف ىناثلا مسقلا

 1” ا ا [لادنألاو ءابجنلاو داتوألاو باطقألا ىف ثحبم]

 3 ةرخآلا ىف هتاذ يف هب صتخا اميف ثلاثلا مسقلا

 <” ْ ةرخآلا ىف هتمأ يف هب صتخا اميف عبارلا مسقلا

 ا تابجاولا نم هب صتخا اميف سماخلا مسقلا
 13 هلي هل اًقيرشت تامرحملا نم هب صتخا اميف سداسلا مسقلا
 7 تاحابملا نم هب صتخا اميف عباسلا مسقلا
 <” تاماركلا نم هب صتخا اميف نماثلا مسقلا
 22 لَو ىفطصملا فصو نع ْرجعلا
 نسا «كتاوعلا نبا انأ»

 ا ْ «نينمؤملاب ىلوأ انأ»
 14 ًارايتخا ناك ايندلا نم يلي هللقت
 ,<«م ْ ةدارب ليلجلا دبع بيدألل ةفيطل

 7 1 لكي ىبنلا ءامسأ
 4١" 0 لك هتبحم تامالع نم
 1 00 كب ىبنلا ةوعد نم فاخي بهل وبأ

 6 0 لكي هتازجعم راثآ بئاجع نم
 فلي ْ | ةيندبلا ىوقلا ىف اهريثأتو تازجعملا بئاجع نم
 ” لَ ىبنلل (هنع هللا ىضر) ىلذاشلا نسحلا ىبأ ةرايز

 <«ظ3 ناوضرلا ةرجش عطقي مل (هنع هللا ىضر) باطخلا نب رمع

 "1 لَك ىبنلا نم ةعافشلا بلطي لجر
 سيول 0000200001 ةيدمحملا ةرضحلا ةيامح ىف ةيهلإلا ةردقلا بئاجع نم

 نضل ميلعتلاو ةيبرتلا ىف كي هجهنم نم
 ا ٠ ةمعن لك ىف ِهَِكَب هلضف دوهش
 ا ل لَو ىفطصملا ةيناحور روضح
 ضن لَو بيبحلاب حرفلا
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 عوضوملا
 هِكَي ىبتلا لاعن لاثمب ءاملعلا مامتها
 لكي ىبنلا دلومب لافتحالا

 (هنع هللا ىضر) رمع دهع ىف كي ىبنلاب سانلا لسوت
 [هتحص نايبورادلا كلام ثيدح ىلع قيلعت]
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نازيم ىف ةمألا لامعأ لئاضف
 هادمحماو

 هب لسوتلا ةيفيك هباحصأ دحأ ملعي كي ىبنلا
 [ىمعألا ثيدحب قلعتي ماه ثحب]
 (مهنع هللا ىضر) تيبلا لآ صئاصخ نم
 متاخلا رئب
 ةنيدملا مزمز
 قيقعلا
 لكَ ىفطصملا نع ثدحتت دبعم مأ

 لمعلا ىف هباحصأ كي هتكراشم

 لَو هربص نم ةروص
 للي ىبنلا ةنامأو قدصب نورقي شيرق مظاعأ نم ةثالث

 لَو ههجو لامك
 لكي مدآ دلو ديس
 ةيحد نم ةيفصل ِةِكَي ىبنلا عاجرتسا
 ةيودألا نم تابكرملا ىف ةيوبن ةدعاق

 كَم ىبنلل عاجلا نينح
 نينوكلا ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ليضفت
 ْ ةرهاب ةزجبعم
 اهُدرَي هكَي ناك ام ءايشأ

 ةرونملا ةنيدملا نم هل هبلطو مزمز ءامل ْةَكَي هتبحم
 ءايينألا بالصأ ىف مدآ دهع نم ِِكي هلقنت
 يدمحملا رونلا

 [«كيبن رون هللا قلخ ام لوأ» :رباج ثيدح ىلع قيلعت]
 ةكئالملا ىلع ِةْكَي ىبنلا ةيلضفأ
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 عوضوملا
 طرش الو ديق الب كَ هيلع مالسلاو ةالصلا لوبق
 هئام ةوالحو هتينأ ةرثكو هلي ىبنلا ضوح ةعس

 ةنجلا يف تاجيردلا عقر ىف ِدِلََي هتعافش

 توملا لبق ةيوبنلا اياصولا

 ىلعألا قيفرلا ىلإ
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 هن كومحألا

 لضافلا ملاعلل

 ىنسحلا ىكلاملاىولع نيدمحم ديسلا
 مارحلا دليلاب فيرشلا ملعلا مداخ
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